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Resumen: Para ampliar la difusa idea de paisaje hoy vigente en el mundo es preciso liberar a esta ya 

desgastada palabra de las limitaciones que ahora le impone la legislación y que antes le exigió la 

estética. Para el análisis del «concepto paisaje» y para el proyecto de redefinición del «término 

paisaje» es particularmente útil la mesa de disecciones en la que Lautreámot hizo que en 1869 se 

encontraran una máquina de coser y un paraguas. La literatura (Pessoa, Perec, Bolaño, Coetzee), tal 

vez machiembrada en el quirófano (Matta-Clark, Sol LeWitt) con la fotografía (Gefeller, Gómez, 

Laguillo, Valhonrat), es un lugar propicio para investigar la construcción contemporánea de la noción, 

de la percepcion y de la comunicación del paisaje: su continuidad y su discontinuidad, sus 

esquizofrenias y sus oquedades, incluida su realidad de serie mal hilvanada de fragmentos dispersos 

por la ciudad desanimada y también los lugares hueros que podríamos llamar, inspirados por Valeria 

Luiselli y apoyados por Ricardo Piglia, relingos.  

Palabras clave:  Relingo; Paisaje Baldío; Paisaje Urbano; Valeria Luiselli; Ricardo Piglia. 
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VACANT LANDSCAPES: «RELINGOS» AND OTHER  

APPARENTLY BARREN PLACES OF THE CITY 

 

José Joaquín Parra Bañón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: In order to broaden the idea of landscape, it is necessary to free the term from the 

limitations that the legislation now imposes on it and that previously were demanded by aesthetics. 

For the analysis of the "landscape concept" and for the project to redefine the "landscape term," the 

operating table is very useful, where Lautreámot made a sewing machine and an umbrella meet in 

1869 is very useful. Literature (Pessoa, Perec, Bolaño, Coetzee) and photography (Gefeller, Gómez, 

Laguillo, Valhonrat) are two ideal places to investigate the contemporary construction of the 

landscape (Matta-Clark, Sol LeWitt): its continuity and its discontinuity, its diseases and its gaps, as 

well as the fragments of it that are scattered around the city or the empty places that the writer 

Valeria Luiselli calls "relingos." 

Kerwords: Vacant Landscapes; Relingo (Wasteland); Urban Landscape; Valeria Luiselli; Ricardo Piglia. 
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óóóó – óóóóóó – óóóóóóóóóóóóóóó 

(O vento lá fora) 

Fernando Pessoa [Alvaro de Campos], en El binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, c.1935 

 

 

Aún no ha concluido la tarea de compendiar una teoría del paisaje que bien podría comenzar en la 

cuenca del Mediterráneo con Herodoto de Halicarnaso en su Historiae (o en un epigrama anterior 

inscrito en una tumba del valle del Nilo) y que, soslayando a Homero y a los trágicos griegos, 

atravesara la Commedia de Dante Alighieri y se enhebrara en la Hypnerotomachia Poliphili impresa 

por Aldo Manucio en Venecia: la misma teoría que proliferó en La Araucana épica de Alonso de 

Ercilla y en la prosa de Miguel de Cervantes y que llegó, diáfana y fecunda, con su caudal aumentado 

por múltiples afluentes verbales y por los pecios de miles de imágenes, hasta Fernando Pessoa, el 

escritor que, aunque voluntariamente cautivo en Lisboa, con toda probabilidad, y como evidencian 

las obras dispares de sus más de cien heterónimos y registran las páginas ya publicadas y las aún 

inéditas de su Libro do dessossego, más ha contribuido en el Occidente que enyuga el Atlántico a 

construir una noción de paisaje al margen de su exclusiva y castradora consideración desde la 

estética. Una noción de paisaje que germina (Bernardo Soares y Alvaro de Campos serían los 

agricultores portugueses que abren y cierran el paréntesis en el que el 

viento afuereño dibuja circunferencias acentuadas) no solo del humus de la emoción y de la reflexión 

de raigambre artística; no compuesta solo desde los limitados criterios de la percepción visual ni 

argumentada  con  las  insuficientes  razones  que suministra la sensibilidad cultivada, la conveniencia 
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política o las movilizaciones sociales, todas acostumbradas a marginar conceptos de paisaje de mayor 

recorrido y ambición: aquellos en los que sí tiene cabida lo que la mirada frontal y convencional 

rechaza, o lo que la acrítica contemplación turística de hoy en día demanda como mercado.  

A suministrar materiales para el análisis y para abastecer la formulación de una teoría general sobre 

la comunicación del paisaje, de aquellos que aquí, irónica y críticamente, se califican como «paisajes 

baldíos» o como «lugares yermos», se ha dedicado, con renovado y profundo interés, la literatura 

hispanoportuguesa más reciente, no poca de ella obra de escritoras que en castellano proponen 

alternativas, cuyas ideas paisajísticas, aunque todavía apenas hayan sido pronunciadas y estén a la 

espera de una estructura que las sistematice, sería conveniente que las disciplinas canónicas que se 

ocupan del paisaje científicamente las atendieran con todo detalle (Fig. 1). 

 

Fig. 1: J. J. Parra. Políptico Gefeller de sarcasmos impresos en el asfalto, 2017. 
(Collage de suelos baldíos y tatuados a partir de la serie Supervisions de Andreas Gefeller, 2002-2013). 

  

1 - Valeria Luiselli. Definir relingos 

En el octavo capítulo de Papeles falsos Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) denomina «relingos» 

a ciertos "espacios sin dueño ni uso fijo”. Y los llama así, aclara la escritora en la página 74 de la 

edición que a partir de aquí se citará, porque ese es el nombre que le ha impuesto a aquellos 
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espacios a cielo abierto, “un grupo de arquitectos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

dirigidos por Carlos González Lobo”. 1 

Los «relingos» son, en principio, espacios urbanos, o potencialmente urbanos, para los que el 

castellano no ha encontrado aún un nombre propio que los defina de una forma clara y sin 

equívocos, por lo que aún están pendientes, si acaso este propósito se entendiera necesario, de 

rebautizar para su empleo durante el siglo XIX. Se trata de vacíos de la ciudad, en la ciudad o 

relacionados de algún modo con ella, abiertos, descubiertos y sin un uso predeterminado, unas veces 

solares (lugares a la espera de ser edificados, en estado de latencia constructiva) y, otras, restos de 

parcelaciones incompletas, de repartos territoriales irregulares, de planeamientos desatentos con las 

exigencias de la geometría cartesiana. Se trata, según Luiselli en ese mismo capítulo, de “pequeñas 

ausencias”; de “plazuelas donde hubo algo y ahora son sólo huecos”; de “meras reminiscencias de un 

pasado de grandeza”; de “sobras urbanas”; de “terrenos vagos, espacios residuales abandonados”; 

de “piezas sobrantes de un rompecabezas” de los cuales “ya nadie recuerda el origen y propósito de 

esos pedazos de ciudad, pero nadie se atreve tampoco a desecharlos ni a usarlos del todo”. 

Los «relingos» son, en consecuencia y de modo provisional, espacios mejicanos cuyo nombre 

probablemente está relacionado, piensa Luiselli y confirma la semántica, con la vieja voz castellana 

«realenga»: una palabra que originalmente aludía a las “tierras marginales de la corona, 

abandonadas o en desuso”, y que el actual diccionario de la RAE define,2 cuando se refiere a un 

animal, como aquel que no tiene dueño. Un relingo sería, en cuanto a territorio, fundiendo las dos 

acepciones académicas, un lugar marginal y en desuso del que se ignora su propietario. 

Los relingos, a partir de aquí grafiados sin entrecomillar, serían, por ejemplo, los terrenos 

resultantes de una planificación descuidada que, al final, una vez llevada a cabo, descubre 

indiferente que le sobra superficie y que, por no saber qué hacer con ella, la deja abandonada 

cual residuo. Se trata de retales, de restos de algún modo similares a esos deshechos 

deshilachados de paño que quedaban después de que el sastre hubiera cortado las piezas para el 

traje y que, por su forma y su tamaño, no eran aprovechables para fabricar vestimenta alguna. 

No son terrenos en barbecho, pues el barbecho es un terreno agrícola exhausto que descansa; 

que se recupera con el objetivo de volver a ser productivo;  al  que  se  le  ha  concedido  no  la  

jubilación sino unas vacaciones. Aquellos son lugares hueros, inicialmente infértiles para su 

                                                        
1 Luiselli, Valeria. Papeles falsos. Madrid: Sexto Piso, 2010.  
2 Edición del tricentenario actualizada en 2017. http://dle.rae.es/?w=diccionario 
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explotación inmobiliaria. “Accidentes urbanos”, los llama también Luiselli, en el sentido en el que 

a un valle o aun otero se le llama accidente geográfico.3 

Son lugares en los que la idea de lugar entra en crisis, en conflicto directo con la realidad. Son 

lugares, podría decirse, sin paisaje. Terrenos in-cultos/o-cultos. Lugares paisajísticamente ilegales, 

pues están al margen de la definición administrativa de «paisaje» contenida en el Convenio Europeo 

del Paisaje, firmado el 20 de octubre del año 2000 en Florencia y ratificado por el estado español casi 

ocho años después, en el que se afirma (BOE nº 3 de 5.2.2008, desde la página 6259 a la 6263) que 

un paisaje es “Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 

resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. De los que estas 

pesquisas congresuales se ocupan, de acuerdo con la anterior definición jurídica, no son, en sentido 

estricto, paisaje, pues se trata de lugares sin carácter que no solo no son percibidos por la población 

como territorio sino que, salvo excepciones, lo son como anomalía, como desperdicio, como 

desajuste y desavenencia entre la realidad y el deseo. Lugares potenciales que sí llaman, sin 

embargo, la atención del detective y del artista, de la arquitectura implicada y de la literatura que 

ensaya (Fig. 2).  

 

Fig. 2: J. J. Parra. Atlas de relingos mexicanos latentes, 2017. (Mapa de la Laguna grande de san Laçaro en la Ciudad de 
México dibujado por Johannes Vingboons hacia 1665 yuxtapuesto a una ortofoto contemporánea de un sector México D.F. 

amparada por una imagen del área de México tomada desde un satélite por SIGSA en 2010). 

 

2 - Gordon Matta-Clark. Fincas falsas 

Los relingos son lugares de algún modo fantasmales, aunque carecen del prestigio que atribuye el 

aura benjaminiana, que, por vacantes e improductivos, y como en algún lugar reconoce la 

documentada escritora,4 son afines a aquellas formas de la ausencia a las que Ignasi de Solà-Morales 

                                                        
3 Añade Luiselli: “Con el nuevo trazo y ampliación de la avenida [el Paseo de la Reforma en México D.F], vino una oleada de 

demoliciones de los edificios de la zona. Como la nueva franja de calle atravesaba diagonalmente el trazado ortogonal de 
la ciudad, algunos lotes rectangulares se volvieron triangulares o trapezoides, y como resultaba inconcebible la 
construcción de nuevos edificios en los espacios irregulares que le «sobraron» al Paseo, se fueron quedando esos 
trapecios y triángulos de asfalto y adoquín” (Luiselli, p.73). 

4 “una derivación chilanga de otra idea: los terraines vagues del arquitecto catalán Ignasi de Solà-Morales” (Luiselli, p.74). 
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llamó «terrain vague» en el ya canónico texto de 1999 que tituló Presente y futuros. La arquitectura 

en las ciudades. Los relingos, aunque pertenecen a la misma estirpe, o a la misma especie, que otros 

territorios hisopados por la vaguedad, como podrían ser los descampados intersticiales 

(fotografiados en Madrid por Paco Gómez en la década de 1960 y ahora en Ámsterdam por Lara 

Almarcegui) o los solares a la espera de ser recalificados (fotografiados como espacios escultóricos 

por Pérez Siquier y como epitelios a la intemperie por Jorge Yeregui), no son, en sentido estricto, 

académicamente, «suelos vanos». 

Los relingos son afines, aunque diferentes, a los terrenos vagos (realenga en algunos lugares de 

Iberoamérica es sinónimo, como adjetivo, de holgazán) y conceptualmente próximos a los lugares de 

los que se ocupó Gordon Matta-Clark cuando decidió invertir en parcelas inútiles con la intención de 

darles visibilidad para denunciar no su estado sino su existencia teratológica, no su precariedad  sino  

su  potencialidad.  Así,  en  los  últimos años de su vida el artista Gordon Roberto 

Matta-Echaurren Clark (1943-1978), formado como arquitecto en el College of Architecture, Art and 

Plannig de la Universidad de Cornell, hijo del arquitecto chileno Roberto Matta, se ocupó de algunas 

superficies sobrantes, de fragmentos de suelo aparentemente improductivo: de porciones de terreno 

urbano del todo inútiles para la promoción de la arquitectura, de parcelas inexplotables por su 

geometría. El incitador de la «anarquitectura», en definitiva, atendió a los lugares sin lugar y los 

caligrafió a lápiz entre 1973 y 1975 en, por ejemplo, la fachada ocre de una simple subcarpeta de 

archivador de papel manila de 300 x 242 milímetros. 5 

En el verano de 1973 compró quince lotes de terreno en la ciudad de Nueva York (catorce en Queens 

y uno en Staten Island) que fueron, entre muchos otros disponibles, subastados por el gobierno 

municipal para recaudar fondos. Se trataba de «microlotes», de parcelas urbanísticamente diminutas 

y residuales, que a menudo eran también inaccesibles (quedaron atrapadas entre otras que las 

sitiaban encerrándolas, ocultándolas vergonzosamente desde la calle), de terrenos que por algún 

motivo escaparon a las reglas y quedaron fuera de los intereses inmobiliarios, y que a veces eran el 

resultado de errores de replanteo, de imprevisiones o de problemas topográficos irresueltos. Estos 

espacios angostos, en ocasiones más estrechos incluso que la envergadura convencional de un 

adulto, fueron subastados públicamente por la ciudad de Nueva York por un precio que oscilaba 

entre 25 y 75 dólares cada uno. En la colección de propiedades inviables de Matta-Clark se incluían 

cuatro parcelas triangulares, una pequeña franja de tierra entre dos casas, una tira de acera y otras 

figuras rectangulares aquejadas de estenosis. Se trata de falsas propiedades inmobiliarias, pues, al 

                                                        
5 Godon-Matta, croquis de once microparcelas dibujados a lápiz sobre una subcarpeta de papel manila, 30x24,2 cm, 1973-

75. Ribas, João; Sardo, Delfim. Splitting, cutting, writing, drawing, eating... Gordon Matta-Clark (Cat. Museu de Arte 
Contemporânea Serralves), Lisboa: Fundação Serralves, 2017, p.143. 
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no poderse explotar comercialmente, carecen de valor económico. Son propiedades solo en un 

sentido nominal, objetos de un álbum que no se puede agrupar ni vincular más que a través del 

dibujo, de la palabra o de la imagen. Son lugares intersticiales en los que la ciudad no puede 

enhebrarse, fracciones, astillas. Son espacios atrapados, encapsulados (como las galerías 

subterráneas clausuradas y las estaciones de metro abandonadas). Son, de alguna manera, cotos: 

protojardines o posjardines casuales (Fig. 3).  

 

Fig. 3: J. J. Parra. Retales Matta-Clark, 2017.  
(Composición de fragmentos a partir de Reality Properties Fake Estates, Little Alley Block 2497, Lot 42,  
de Gordon Matta-Clark en 1974, y del levantamiento geométrico de sus microparcelas neoyorquinas). 

 

El artista no tenía ni un propósito previo ni un plan preestablecido cuando adquirió los lotes. Solo 

pretendía registrarlos, dejar constancia crítica de su existencia: levantarlos (cuando fuera posible), 

fotografiarlos, catalogarlos y analizarlos construyendo una serie. El proceso de documentación de 

estas irracionalidades urbanas cuestionó el significado y el valor de la propiedad del suelo, y 

reafirmó la teoría de la proximidad conyugal entre la inutilidad y el arte. La formación como 

arquitecto de Gordon Matta-Clark y su renuncia a ejercer la arquitectura profesionalmente, parece 

que como reacción a la sombra excesiva que proyectaba la figura paterna sobre él, están en el 

origen de esta acción territorial, espacial y paisajística, del mismo modo que lo está en sus cortes y 

disecciones de edificios, en sus dibujos y en sus propuestas de ocupación arquitectónica de lo 

hueco y lo baldío.  

La detección de anomalías en los mapas reveló algunas contradicciones de la ciudad 

contemporánea: la pervivencia de lo que el cartógrafo de la vanguardia denominó “Fakes Estates”. 

La existencia de fincas falsas, de espacios que no pueden ser humanamente ocupados ni usados, a 

los que en ocasiones   no   se   puede   acceder,   o   ni   siquiera  ser  vistos  desde  lo  público,  es  

perturbador  e inquietante. Tan inquietante como las oquedades que ahuecan el subsuelo, como 
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las criaturas oscuras que se engendran y se desarrollan dentro de ellas. Estas singularidades se 

compusieron tras un paspartú y fueron conveniente enmarcadas entre 1973 y 1978 para ser 

expuestas. Así, el Lote 140 (Reality Properties: Fake Estates, “Glendale Silver” [behind houses] Block 

3660, según la denominación del MNCARS)6 está formado por cuatro piezas: tres de ellas 

continuas, aunque de longitud dispar, contienen la fotocomposición de la parcela mientras que en 

la cuarta se exhiben el título de propiedad, la planimetría de la manzana y una fotografía en blanco 

y negro del lugar.  

Después de la muerte del artista, estas propiedades fueron recuperadas por el gobierno de la ciudad 

debido a que nadie pagó los impuestos locales por los que estaban afectadas. De aquellos lugares 

proclives a lo indómito en los que la arquitectura no era posible, hoy solo queda este paisaje: el 

construido por Gordon Matta-Clark para la posteridad. Él quiso darle visibilidad a otros muchos 

relingos de interior descosiéndoles las costuras o abriéndoles orificios por los que se asomaran al 

exterior y lo de fuera se entrometiera y lo fecundara. Él dejó constancia de lo huero en la 

arquitectura al igual que otros la dejaron de otras cavidades recónditas: Rembrandt y Francis Bacon, 

por ejemplo, se asomaron el espacio orgánico y desvelaron la intimidad espacial de los bueyes y de 

las bocas papales.  

3 - Sol LeWitt. Otras formas de la ausencia 

Los relingos se encuentran próximos a los lugares que proyectó y construyó gráficamente Sol 

LeWitt cuando propuso, podría decirse, dos formas contrarias de relingar: una positiva y otra 

negativa. La positiva consistía en recortar, en provocar un vacío en el seno de la ciudad borrando 

un trozo de ella, como hizo en el corazón de la Florencia histórica y patrimonial en 1976. No se 

trata, en este caso, de abrir plazas, de despejar, de asolar, sino de extirpar una parte, de producir 

oquedades irregulares que pongan en crisis la densidad y la continuidad, o que pongan de 

manifiesto la saturación edificatoria. La forma negativa de relingar consistiría en lo contrario: en 

suprimirlo todo excepto un fragmento, aislando un trozo descontextualizado; en quedarse con la 

astilla, con el pecio, con la partícula al obviar y anular el entorno, tal y como hizo con Nueva York 

cuando hacia 1970 comenzó a recortar en fotografías aéreas las áreas poligonales de la ciudad en 

las que el propio artista había vivido y suprimió, por insignificante para él, todo lo circundante y 

periférico (Fig. 4). 

 

 

                                                        
6 Gordon Matta-Clark. Barcelona: MNCARS-Polígrafa, 2006, pp.345-358. 
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Fig. 4: J. J. Parra. Tríptico de Sol LeWitt en Manhattan después de Florencia, 2016. 
(Fotocomposición cónyuge con dos imágenes aéreas recortadas por Sol LeWitt del área de Manhattan definida por los 

lugares en los que había vivido en la década de 1970-80 maridadas con Florencia r609, 1976). 

Estos son relingos teóricos y artificiales, que residen en el seno de la ciudad sin ser percibidos hasta 

que son detectados por alguien como Sol LeWitt a través de intervenciones quirúrgicas, de 

amputaciones y extirpaciones y ablaciones: su propuesta, sin embargo, no se limita a esta acción 

detectivesca y selectiva, pues a partir de ella construye sus habituales sistemas relaciones (a menudo 

evidenciados con líneas) que le otorgan a los fragmentos una continuidad de estructura geodésica. 7 

Él los pone de manifiesto, como poco después hará Matta-Clark, en su aislamiento, en su patología 

de cálculo renal. Y no es casual que Nueva York sea un referente continuo, un generoso 

suministrador de relingos: que los allí residentes Luiselli, Matta-Clark, Sol LeWitt, como 

esporádicamente lo fue antes Federico García Lorca, cuando en 1929 dentro de ella escribía contra 

ella, angustiado por la geometría de sus paisajes, en su fundacional Poeta en Nueva York, se nutran 

de su múltiple casuística y de sus muy variados materiales.  

4 - Tierra de nadie. Perec, Bolaño, Coetzee, Echenoz, etc. 

Los relingos forman parte del conjunto de lugares desafectos que habían reivindicado, antes de que 

lo hiciera Luiselli, otros escritores atentos a los fenómenos más discretos de la arquitectura: hacia sus 

manifestaciones menos llamativas y menos atendidas por las academias y las universidades. 

 

 

                                                        
7 Esta metodología de rompimiento y ligazón la emplea, por ejemplo, en las imágenes que selecciona para construir, como 

si se tratara de un atlas fotográfico, su” Autobiografía” de 1980 o, en 1976, “On the Walls of Lower Manhattan”, o ese 
mismo año, la serie “From Momeluco to Spoleto”. Sol LeWitt: libros. El concepto como arte. Santander: Ediciones La bahía, 
2014, pp. 45, 134 y 146. 
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Escritores que se habían fijado en los lugares en los que aparentemente no pasaba nada, como 

hizo Georges Perec en, por ejemplo, Tentativa de agotar un lugar parisino (1975) o Roberto Bolaño 

en Los detectives salvajes (1998) y, en mayor medida, en su posterior 2666 (2004), así como en el 

discurso que pronunció en Viena con el título “Literatura y exilio”: él es uno de los 

hispanohablantes que se ha ocupado en su obra de la Tierra de nadie, que es como ya en 1941 

había titulado Juan Carlos Onetti una de sus novelas repletas, o ahuecadas, de esos lugares vacíos 

y sin ansia en los que la existencia se compromete. Bolaño y Onetti, como ya hiciera Juan Rulfo, 

atienden a la tierra sin hombres que otros, angloparlantes, denominan “no man’s land”; a la tierra 

yerma donde no hay nada, salvo bichos y alimañas diminutas en feroz competencia; a los lugares 

deshabitados y sin límites reconocibles que se encuentran, propone el traductor al castellano de J. 

W. Coetzee, En medio de ninguna parte.   

Tal vez se puedan encontrar relingos en medio del campo, fracciones del territorio desamparadas e 

inútiles para la siembra y sin capacidad germinativa suficiente como para alimentar a la ganadería,8 

aunque eso sea difícil de hallar en un territorio en el que incluso los precipicios se aprovechan 

como suelo agrícola. Quizá también tengan la categoría de relingo los lugares en los que, como 

sugiere Jean Echenoz en Me voy (1999), es posible entretener, acaso matar, el tiempo. Para el 

escritor francés, en cuanto a espacios residuales, a lugares que no son “nada propiamente dicho”, 

los aeropuertos, o determinadas áreas de ellos que los transeúntes evitan por miedo a lo 

desconocido, también determinarían un tipo relingo caracterizado por su despersonalización 

fronteriza y su ambigüedad registral. Relingos, en este caso, vecinos, por la transitoriedad de su 

uso o por la confusa e inhóspita definición de sus límites, de los «no lugares» formulados por su 

paisano, el antropólogo Marc Augé9. Complejos y colosales lugares portuarios que han colonizado 

el mundo con sus instalaciones ingentes aprisionando entre ellos a las que antes eran ciudades que 

subsidiaban, formado una red opresiva sobre la esfera terrestre que vincula los cráteres con flujos: 

el nodo como relingo de relingos menores que ya, como ruido en el paisaje, ha comenzado a ser 

estudiado cual grave amenaza (Fig. 5).10  

                                                        
8 Sobre algunos de ellos, vastos y desamparados, Cf.: Molino, Sergio del. La España vacía. Madrid: Turner, 2016. 
9 El término «no-lugar», a pesar del guion añadido, es equívoco en castellano: los no lugares son, qué duda cabe, lugares en 

los que no se puede ser ni estar y que, por tanto, son «lugares del no». Quizá, en vez de negar su condición de lugar, se 
podría afirmar positivamente en su denominación su negatividad y, alterando el orden, llamarlos «lugares no». 

10 Boucsein, B.; Christiannse, K., Kasioumi, E. The Hoise Landscape. A Spatial Exploration of Airports an Cities. Róterdam: 
nai010 publishers, 2017. 
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Fig. 5: J. J. Parra. Paisajes del ruido aéreo, 2018. (Anamnesis del aeropuerto de Ámsterdam Schiphol a partir de The Hoise 
Landscape. A Spatial Exploration of Airports an Cities, 2017). 

Es necesario incluir en la teoría general e interdisciplinar del paisaje una definición de paisaje en la 

que las riberas infectadas de ratas mugrientas de las que habla E. T. Eliot en su Tierra baldía (1922) 

tengan cabida11; en la que los relingos y los lugares intersticiales que enhebran la ciudad sean 

incorporados, no como singularidad sino como territorio común. Una definición inclusiva que al 

mismo tiempo permita excluir definitivamente lo banal, o al menos que posibilite distinguir y separar 

el paisaje que ve el arrobado visitante ocasional, consumidor de panorámicas, del paisaje que 

soporta el campesino, si es que convenimos que uno y otro son, en efecto y con el mismo significado, 

paisajes: “En la mirada del campesino no existía el paisaje” afirma Antonio Muñoz Molina12 en la 

misma dirección que este investigador reivindicaba en el galeato de su comunicación al Primer 

Coloquio Ibérico de Paisaje, titulada “Paisajes algarvios del arquitecto Manuel Gomes da Costa”,13 

apoyándose en las palabras de Pessoa y en los argumentos de José Saramago contenidos en 

Levantado del suelo14. Una idea de paisaje que, soslayando la dictadura de la ciudad maniáticamente 

aséptica y en pie de guerra civil con lo funeral, que ha olvidado a Marcel Duchamp y a las vanguardias 

que, quizá más en México que Zúrich, Berlín o Nueva York, cuestionaron hace un siglo la percepción y 

la comunicación de la realidad, brote del suelo, del humus, del polvo, de la pátina y de la gravedad. 

5 - Relingar: Visitar, pasear, fotografiar relingos (Paco Gómez y Manolo Laguillo) 

¿Qué le añade a la literatura y a la teoría de los paisajes baldíos la obra de esta ensayista mejicana, 

más  cercana  a  Margo  Glanz que a Elena Garro? ¿Qué le aporta a la arquitectura del paisaje Papeles 

                                                        
11 The Waste Land (1922), el poema anotado de 434 versos de E. T. Elliot, que unos traducen por Tierra baldía (Juan 

Malpartida), otros por Tierra agostada (los menos) y algunos por Tierra yerma (en general, versiones mejicanas). 
12 Muñoz Molina, Antonio. “La extinción olvidada”, El País, Babelia, 6.1.18, p.15.  
13 Cf. Parra Bañón, J. J. “Paisajes algarvios del arquitecto Manuel Gomes da Costa”. En Estudos do Paisajem, Vol. III; Actas 

del Primer Coloquio Ibérico de Paisaje. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2017, pp.113-134. 
14 También en este sentido de rechazo a la idea de paisaje formulada desde la alta cultura, dice Elena Garro en Los 

recuerdos del porvenir (Madrid: Siruela, 1994, p.27): “A los mestizos el campo les producía miedo”, aludiendo a la 
animadversión de los campesinos de Ixtepec por el campo cuando era entendido en términos de paisaje.  
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 falsos, escrito entreverando la novela y el ensayo, el diario y la epístola? Le aporta, se podría afirmar, 

un proyecto: la propuesta de organizar paseos, recorridos, visitas a estos lugares desapercibidos. 

Propone, como después insistirá en su obra La historia de mis dientes (2013), “paseos de relingos”, es 

decir: recorridos por los “terrenos baldíos, [por los] espacios sin dueño ni uso fijo”, como quien visita 

los monumentos de la ciudad o como quien recorre las casas una vez «musealizadas» de los más 

insignes poetas e ilustres arquitectos (sir John Soane) de la comunidad. 

Su propuesta, no por completo irónica, incentiva la posibilidad de rentabilizar, de explotar 

económicamente los relingos: de comercializar paseos turísticos de élite para aquellos ciudadanos 

más arriesgados (selectos y sensibles hacia los sucesos radicales y extraterritoriales) que están 

cansados de visitar siempre lo mismo, y también misiones científicas para los “exploradores del 

abismo” que fomenta Enrique Vila-Matas. Conlleva, por tanto, entender los relingos como lugares de 

oportunidad, evidenciando así la crisis de la ciudad contemporánea que los produce, los conserva y 

los exhibe como quien alardea de sus enfermedades, sus basureros, o sus pudrideros y morideros. Y 

también suscita la tentación de capitalizarlos, de no dejarlos en paz promoviendo su ocupación 

arquitectónica. Es decir: de situar en ellos la acción, el drama, el negocio. De saturarlos y llenarlos de 

sentido. De urbanizarlos, de macizarlos, como si la ciudad no los necesitara, como si no fuera 

necesario respirar ni disponer de espacios para desperezarse, para dejar las sobras, para escupir la 

polución acumulada en la garganta o para que forniquen sin cohibición los animales domésticos una 

vez que se hayan escapado, relingándose territorialmente, de sus amos. Como si la ciudad, 

demasiado densa y asfaltada, pudiera prescindir de lugares para su propio desahogo, aunque estos 

sean inaccesibles a los ciudadanos: de los volúmenes vacuos, de los alveolos, de las oquedades que 

necesita para esponjarse. Como si la ciudad maniáticamente aséptica y en pie de guerra civil con lo 

funeral hubiera olvidado a las vanguardias que cuestionaron hace un siglo la percepción y la 

comunicación de la realidad. 

Si se ampliara generosamente el concepto y la nómina de los relingos potenciales, en ella 

podrían incluirse los solares que sin culto y olvidados, agazapados entre medianeras, proliferan 

como simas o como pozos agostados entre medianeras en algunos casos históricos, incluidos los 

patrimoniales y los suburbiales, cual es el paradigmático del «Suburbio Guadaira» de Sevilla, en 

el que conviven las microparcelas con dimensión de pasillo y los adarves ciegos, los suelos que 

salen a luz tras la extirpación municipal de casas de quince metros cuadrados y las medianeras 

recién encaladas (Fig. 6).  
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Fig. 6: J. J. Parra. Políptico Guadaira de relingos suburbiales, 2018. 

Los relingos que provienen de errores de planificación, o de imprevisiones del planeamiento o de 

fracasos inmobiliarios, son el resultado de los procesos de demolición y vaciamiento de los caseríos 

urbanos que, amparados en los no siempre necesarios procesos de renovación y sustitución del 

parque edificatorio obsoleto esconden en su origen negocios especulativos causantes de la, entre 

otros, patología de la gentrificación. De ellos se ha ocupado profusamente la fotografía:15 algunos de 

los primeros formaron del grupo AFAL reunido en Almería; una de las miradas más relevantes es la 

de Manolo Laguillo, quien registra el envés de las ciudades y de las cosas, lo descarnado y lo 

desollado, lo mutilado y lo incompleto, los relingos ferroviarios y los tumores que esponjan 

Barcelona, Berlín, Nueva York y tantos otros paisajes urbanos donde la ciudad se disipa sumiéndose 

en la desgana y en la ruina.  

Bajo esa actividad especulativa y masificadora consistente en profanar relingos se podría acoger el 

verbo «relingar» si relingar no tuviera ya otro significado, relacionado con las velas de los barcos y 

con las redes de pesca: una acepción doblemente arquitectónica que tuviera que ver tanto con la 

                                                        
15 Es inabordable la nómina de los fotógrafos contemporáneos –muchos desde los intereses específicos de la arquitectura- 

que se han ocupado de documentar los paisajes urbanos periféricos, devastados, insaturados, abandonados, 
desmembrados, etc., a los que atendió, por ejemplo, Wim Wenders en sus películas y documentales, construyendo con 
sus imágenes, cuales fragmentos, series que, a modo de atlas, establecen correspondencias y dan continuidad al paisaje 
relingario. Desde Giuseppe Pagano a Gabriele Basilico pasando por Sebastião Salgado o, por referenciar a íberos en 
activo, Humberto Rivas, David Canogar, Carlos Cánovas y Dionisio González, desde ópticas muy dispares, son algunos de 
los que se incluirían en una nómina provisional. 
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construcción, accidental y no proyectiva, de relingos como, en el sentido contrario, con la 

destrucción intencionada de los relingos identificados. Y, por tanto, con el proyecto de 

lugares/paisajes baldíos y con la propuesta de mercantilización de los mismos. Relingar, en definitiva, 

como acción útil tanto para hacer relingos como para consumir relingos. 

 

Fig. 7: J. J. Parra. Políptico de relingos lacustres, 2018. 
(De la serie Barcelona, 1977-1986, y Lavapiés, del fotógrafo Manolo Laguillo). 

Ampliando la acepción inicial de relingo si se le suprimir la exigencia de que se trate de un ámbito al 

exterior, de lugares al descubierto, en el catálogo de relingos de cualquier ciudad habría que incluir 

algunos espacios interiores predominantemente vacíos y en desuso, de propiedad difusa, tal vez 

sometidos a procesos de ruina, obsoletos, quizá recintos que de algún modo también dan la 

sensación de sobrantes; que suscitan la idea de extirpación y de extravío.  

Así, en el teórico, y sin embargo viable, tour turístico y en el tour detectivesco por los relingos, en 

consonancia con el gusto contemporáneo (de raíz romántica y hoy de etiología neurasténica) no de 

visitar las ruinas monumentales o patrimoniales sino de conocer en directo la destrucción y la 

descomposición, habría que incluir los circuitos para recorrer las estaciones de metro clausuradas 

con cadáveres de cocodrilos albinos o los estómagos en descomposición de las ciudades. También las 

visitas a pisos vacíos en estado de conservación óptimo (se supone que a través de las agencias 

inmobiliarias que intermedian en estos negocios cordiales) con la supuesta intención de alquilarlos o 

de comprarlos, pero con el secreto deseo de divertirse imaginando cómo podrían ser ocupados, 
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amueblados con las pertenencias del visitante accidental que husmea, como los hurones y los 

voyeristas, las cavidades ajenas (Fig. 8).  

 

Fig. 8: J. J. Parra. Políptico devocional de san Francisco, 2018. (De la gelatina de plata del Abuelo y nieto de 1959 por un 
descampado madrileño hasta la pared desollada del fotógrafo Paco Gómez). 

 
Valeria Luiselli, avalada por los estudios de campo realizados en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, ha demostrado que en esa ciudad -la más transparente la consideró Carlos Fuentes-16 

proliferan los relingos, evidenciando con ello, de acuerdo a los manidos postulados de Italo Calvino 

(cada ciudad contiene a todas demás), que en cualquier ciudad contemporánea próxima a la 

elefantiasis los relingos, favorecidos por la desidia y la falta de lluvias, campan a sus anchas y se 

expanden como plagas. Valeria Luiselli, sin embargo, cuando en Los papeles falsos se ocupa de 

Venecia, que es la ciudad de la que emana con fluidez el texto que amalgama los asuntos que trata 

en sus Papeles, los omite. Quizá en Venecia no haya relingos, nada sobrante y nada baldío, y 

entonces a ella habría que excluirla de esa otra ruta mundial cuyo argumento turístico fuera la visita 

a las urbes prestigiosamente relingas.  

6 - Leer paisajes. Ricardo Piglia 

Valeria Luiselli atribuye el deseo de ocupación de los relingos, y de otras oquedades urbanas y 

arquitectónicas a la necesidad humana de “rellenar espacios”: a la inquietud existencial que a 

nuestra especie le produce el vacío. No solo de la percepción o de la presencia del vacío sino de la 

consciencia del vacío. También a la tensión entre la atracción, a menudo libidinosa, por lo hueco, por 

el intersticio y por la discontinuidad, y el miedo cerval por eso mismo.  
                                                        
16 Fuentes, Carlos. La región más transparente (texto revisado para esta edición conmemorativa). Madrid: RAE, 2008.  
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En Papeles falsos ella proponía analizar los vacíos de la ciudad: leer sus discontinuidades, atender a 

las ausencias, fijarse en lo que falta más que en lo que no hay. Es decir: estudiar lo que tiene de 

incompleto, de realidad en proceso de compleción. Ello es posible, escribe, porque "se puede leer 

una ciudad… como se lee un libro".17 La ciudad, postula la escritora atenta a la arquitectura, puede y 

debe ser leída como un texto, interpretada como escritura. Y esto también se puede hacer con un 

paisaje.  

Esta posibilidad ha sido desarrollada, entre algunos otros, por Ricardo Piglia en, por ejemplo, El 

último lector (2005)18. En el prólogo de este ensayo se cita a un tal Russell, del que se dice que es 

fotógrafo y que vive en el barrio bonaerense de Flores, que esconde en un altillo de su casa-

laboratorio de la calle Bacacay la “réplica de una ciudad en la que trabaja desde hace años. La ha 

construido con materiales mínimos y en una escala tan reducida que podemos verla de una sola vez, 

próxima y múltiple y como distante en la suave claridad del alba”. No es, aclara el informante, “un 

mapa, ni una maqueta”: es, dice “una máquina sinóptica; toda la ciudad está ahí, concentrada en sí 

misma, reducida a su esencia” (Piglia, 2014, p.11). 

Russell no es, por tanto, un fotógrafo, ni un cartógrafo ni un maquetista, sino un escritor clandestino 

que bien podría sustituir en sus reflexiones la palabra ciudad por la palabra paisaje. Construye no con 

materiales en el espacio tridimensional sino con palabras en el plano de la escritura. Su ciudad en 

miniatura –la que cabe en una habitación o en las páginas no correlativas de un libro- es el 

precipitado mineral de esa otra que la ampara, de aquella que como cobijo sirve apenas de soporte 

físico de la casa. La reducción a su esencia del compuesto químico, del complejo sensorial que 

llamamos ciudad, solo es posible, como sucede con otras realidades heterogéneas, con el auxilio del 

arte: por medio, por ejemplo, de la novela. Solo ella, se podría afirmar, tiene la capacidad para 

contener la ciudad al completo: las formas, los sabores, la memoria, los conflictos, las sociedades, el 

clima, la orografía, la sexualidad, etc. de los paisajes tangibles. Las relaciones que Russell ha alterado 

no son aquellas que tienen que ver con la escala sino las que se establecen entre el interior y el 

exterior: ahora la casa, el laboratorio, no es una parte de la ciudad, un componente de su apariencia, 

sino que es la ciudad la que estando dentro, es un componente de la casa. Se invierten, por tanto, las 

relaciones, y lo que debiera ser exterior se transforma en interior, y lo de afuera pasa adentro.  

 

                                                        
17 “Se ha comparado muchas veces a las ciudades con el lenguaje: se puede leer una ciudad, se dice como se lee un libro. 

Pero la metáfora se puede invertir. Los paseos que hacemos a lo largo de las lecturas trazan los espacios que habitamos 
en la intimidad… Y todo lo que no hemos leído: un relingo: el vacío en el corazón de la ciudad” (Luiselli, p.78).  

18 Piglia, Ricardo. El último lector. Barcelona: Penguin Random House, 2014. 
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Esa ciudad, también auténtica, que no es representación sino modelo de otra, es, de acuerdo a la 

denominación de Piglia, una “máquina sinóptica”, es decir: un mecanismo capaz de mostrar de golpe 

y al completo el esqueleto, la esencia, el conjunto de relaciones que componen de una realidad. La 

ciudad sinóptica de Piglia, cuya estructura es comprensible de un solo vistazo (en su completitud 

tiene vínculos con El Aleph borgiano), está, al tratarse de un modelo experimental, en el polo 

opuesto de la propuesta de Walter Benjamin sobre la necesidad de la percepción distraída como 

fundamento para experimentar la ciudad en cuanto a urbe. 

El paisaje, o el conjunto de paisajes que definen la ciudad, también podría ser modelizado (no 

representado), armando con él (o con ellos, si se entiende como una serie concatenada de 

fragmentos) otra máquina sinóptica que evidenciara relaciones y activara reacciones. La planta de la 

ciudad, añade Piglia en su estrategia de confundir lo documental con lo imaginario, “sigue el trazado 

de la ciudad geométrica imaginada por Juan de Garay cuando fundó Buenos Aires con las 

ampliaciones y las modificaciones que la historia le ha impuesto a la remota estructura rectangular”, 

aunque, precisa, “lo real no es el objeto de la representación sino el espacio donde un mundo 

fantástico tiene lugar”. Lo real es un espacio –acaso mental, acaso solo un vacío- cuya función no es 

más que hacer posible la fantasía, servir no de espejo sino de contraste a la imaginación. Así la ciudad 

solitaria accesible al célibe que la contempla, quizá incapacitado para experimentar la ciudad objetiva 

que abastece de imágenes a la otra, “trata entonces sobre réplicas y representaciones, sobre la 

lectura y la percepción solitaria, sobre la presencia de lo que se ha perdido. En definitiva trata sobre 

el modo de hacer visible lo invisible y fijar las imágenes nítidas que ya no vemos”: La ciudad 

esquemática “No representa nada, salvo lo que se ha perdido” afirma más adelante. 

Y esa, la de hacer visible lo invisible y la de fijar imágenes, es, de nuevo, competencia del arte, de la 

literatura: de la tura de turas con la que Julio Cortázar jugaba sin mofarse de ella. Piglia, algún 

párrafo después, recuerda que Claude Lévi-Strauss dijo en La pensée sauvage (1962) que mientras la 

realidad trabaja a escala real, el arte lo hace, o acostumbra a hacerlo, a escala reducida, que “el arte 

es una firma sintética del universo”. La ciudad sintética, sintetizada, reducida a su esqueleto 

etimológico (lo que queda al suprimir lo superfluo, perecedero, lo putrescible) reside no en las vistas 

panorámicas, no en la cartografía, no en los modelos 3D, sino en las palabras: en las palabras escritas 

que al ser leídas se expanden y muestran todo su contenido; que al ser leídas se abren y se 

despliegan y se expanden, explotan y demuestran su capacidad de píldoras, que están fuera del 

tiempo. Palabras que estallan como granadas y desgajan desde dentro el texto, o como cohetes que 

al deflagrar muestran, desvelan el significado y le dan sentido a lo dicho y a lo aún por decir (Fig. 9). 
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Fig. 9: J. J. Parra. Paisajes portugueses: desolladuras en Vila Viçosa, 2014. 

7 - Paisajes sinópticos: Metáfora, maqueta y Javier Valhonrat 

Las máquinas sinópticas de Pliglia y los relingos que Luiselli identifica y lee como mensajes 

incrustados en el paisaje de la ciudad, los modelos y los deshechos que uno y otra transcriben, 

poseen una similar capacidad de conmover, de activar la acción, de desencadenar procesos de 

investigación: de convocar, en definitiva, al arte. “En Borges la lectura es el arte de la escala y la 

distancia” dice Piglia en El último lector. La lectura es, para el observador atento, un suceso urbano, 

una experiencia de la ciudad: otra expresión conmovedora del paisaje, cuando no otro paisaje: quizá 

el último paisaje aun no contaminado.  

También la escritura, como el dibujo y la fotografía, es un arte de la escala y de la distancia. Las 

máquinas sinópticas del argentino, los relingos de la mejicana, los microlotes del poschileno, las 

esquirlas del neoyorquino, son metáforas. Para Juan Benet la metáfora es un factor de escala, de 

proporcionalidad no solo dimensional: también semántica y simbólica. En el capítulo del ensayo 

Puerta de tierra titulado Épica, noética, poiética…, apoyándose en Alonso de Ercilla y en Shakespeare, 

en Swift y en Dante y en Kafka, a partir de Hércules y sus columnas terminales, defiende que el 

origen de la metáfora radica “en la necesidad que siente el poeta de suministrar al lector… la escala 

de referencia entre lo que aquél describe y lo que este conoce por experiencia”.19  

Un caso singular, y tal vez extremo, del recurso de la maqueta (en este caso, de sustitución de una 

realidad física volumétrica por un modelo miniaturizado de la misma) en la expresión del paisaje 

natural (o escasamente artificializado) es el llevado a la práctica por el fotógrafo Javier Vallhonrat 

quien  en  una  fase de su proyecto 42ºN, en 2013, construyó con materiales de papelería y ferretería 

 

                                                        
19 Benet, Juan. “Épica, noética, poiética…”, en Puerta de tierra. Barcelona: Seix Barral, 1970, pp. 22-23. 
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de barrio modelos a escala de una región pirenaica para luego ser fotografiados y confundidos, sin 

distinción, con la serie natural. 42ºN, desarrollado entre 2011 y 2012, comenzó como un proyecto de 

documentación fotográfica de algunos itinerarios por los nichos glaciares del Aneto y del Maladetas, 

a partir de las imágenes que de por allí tomó el Vizconde Joseph Vigier en 1853, con la intención no 

solo de registrar la apariencia de los exteriores durante la exploración del territorio sino de 

incorporarle a la imagen, en otros sustratos de información, el recorrido interior: la construcción del 

sentido que le pasa desapercibida al diafragma de la cámara. Así la fotografía, usada primariamente 

como medio de observación y de análisis, de expresión gráfica y de interpretación de ciertos 

procesos naturales percibidos en directo y luego versionados como experiencias, una vez constatada 

su insuficiencia, sirve de base para la posterior construcción de “maquetas a escala de los conjuntos 

glaciares de Aneto y Maladetas como modo personal de generar un contexto para su trabajo de 

registro de las áreas glaciares.  La maqueta constituye, según el autor, expresión de nuestra 

necesidad de controlar y predecir la realidad”.20 Las tres fases, el proceso fotográfico en la alta 

montaña, el proceso de construcción de las maquetas en el taller y de la fotografía programada de 

los modelos concluidos, es relatado en el devenir del tiempo: el video, el documental -al que se 

incorpora la música y, suprimiéndole toda subsidiariedad, lo convierte en una pieza autónoma- es el 

bramante que ata este conjunto de especulaciones sobre el paisaje y que argumenta la opción de la 

máquina sinóptica: de este tipo de maqueta que, dice, reflexiona sobre lo descontextualizado y lo 

fragmentario; que permite dominar de algún modo la realidad y que es, en esencia, un tipo de 

metáfora de los espacios de perplejidad a los que remite (Fig. 10).  

 

Fig. 10: J. J. Parra. Cuarenta y dos grados norte, 2017. 
(Fotogramas sobre la construcción de una maqueta del Maladetas por Javier Vallhonrat en 42ºN - Interacciones, 2011-13). 

                                                        
20 42ºN es una de las cinco partes del proyecto Interacciones, (42ºN, Deriva standard, Registro del margen, Fricción 

límite y Eolionimia), llevado a cabo entre 2011 y 2015. http://www.javiervallhonrat.com/art/index.php/videos-42/. 
(consulta 31.01.18). 
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8 - Arquitectura y escritura religadas. Hilvanar el paisaje 

Luiselli no solo detecta relingos en la ciudad: también los descubre en la lectura, en la práctica de 

su oficio de escritora, al que a menudo compara con el ejercicio de arquitecta. Sugiere que el 

trabajo del arquitecto y el del escritor se parecen en que ambos se ocupan de las fisuras y de los 

huecos: de rellenarlos, de macizarlos, de completarlos y de proponerlos, de distribuirlos a su 

antojo para hacer habitable el mundo. Viene a sugerir que ambos aspiran a gestionar los vacíos, a 

dimensionarlos y a repartirlos a su conveniencia, a ordenar el caos distribuyéndolos, como el 

Génesis dice que sucedió los días inaugurales de la creación. Afirma que escribir es rellenar 

relingos, y también proyectar relingos: “Escribir: rellenar relingos”; “Escribir: hacer relingos”; 

“escritor  es el que distribuye silencios y vacíos”. No en vano, podría argumentarse, la escritura y la 

arquitectura fueron inventadas en el gran vacío silencioso del desierto por las mismas tribus 

trashumantes cuando detuvieron su errancia: la primera lo fue hace unos cinco mil años; la 

segunda alguna decena de miles, antes de modo que pudiera servirle de soporte gráfico a aquella. 

La arquitectura de barro cocido y la escritura impresa en arcilla fueron, sin embargo y según la 

arqueología, coetáneas: ambas nacidas del vacío que necesita ser poblado, del silencio con libido 

de sonidos, del relingo inmenso que son los desiertos. 

La materia prima con la que trabajan la arquitectura y la literatura es la oquedad, la ausencia, el 

espacio: también, añadiría John Cage demostrándolo con ese soberbio relingo que es 4’33’’, la 

música. Ambas se ocupan de hacer perceptible ese hueco vital, ese espacio orgánico que ampara al 

cuerpo desasistido para postergar su destrucción. Una lo hace imponiendo límites (paredes, por 

ejemplo) y otra entretejiendo palabras. Llenar vacíos es completar (percibir vacíos es analizar, 

detectar necesidades). Es el escritor el que rellena espacios vacíos (intertexto), el que satura, el 

que teme los lugares expeditos y los fecunda con personajes. La arquitectura se dedica desde su 

origen a relacionar vacíos, a determinar vacíos, a preparar recipientes a los que denomina, 

genéricamente, cuartos, dependencias, recintos: habitaciones. A imponer, en definitiva, diversos 

tipos de límites, que van desde el vestido (la hoja de parra sobrepuesta a los genitales de Adán y 

de Eva) a la frontera (las estaciones espaciales orbitando entre basura tecnológica alrededor del 

planeta). 

El paisaje es el líquido amniótico que vincula y sustenta todas y cada una de esas unidades celulares y 

todas  sus  posibles  agrupaciones  (el  edificio  residencial,  la  plaza, el templo, el estadio olímpico, el 
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bulevar y el aeropuerto, el barrio y la ciudad con todos sus relingos, sus microlotes, sus terrenos 

vagos y sus lugares que no merecen el nombre de lugar). El paisaje es el nexo del vacío, lo que 

une aquello que ha sido fragmentado en oquedades, seccionado en cavidades parcialmente 

ocupadas por árboles, por torres eléctricas, por rascacielos o por detritus, en las que ya no es 

fácil distinguir, como le sucedía a Benedictine la Carta breve para un largo adiós escrita por Peter 

Hanke, lo natural de lo artificial, pues ella “no se daba ya cuenta casi de la Naturaleza, sino que 

sentía como Naturaleza los signos y objetos artificiales de la civilización”.21 Un paisaje continuo 

es el que forman los vasos comunicantes de los relingos: la red de correspondencias abiertas por 

los intersticios que los comunican, excavada entre lo macizo al ser carcomido, casual o 

artificialmente vaciado, o la malla que superpuesta desde el aire explica el sistema neuronal que 

los vincula y, simbólicamente, transforma los términos sueltos, las palabras aisladas, en párrafo, 

en texto: en relato. 

El paisaje es lo que da continuidad a la discontinuidad impuesta por la arquitectura y por la literatura, 

a la disrupción de lo individual en lo colectivo. Investigar vacíos es un modo de preguntarse por la 

realidad. Llenar vacíos es una forma, no siempre aconsejable, nunca inconsecuente, de dar 

continuidad. Leer y proyectar paisajes otra. Sirva como demostración el relato titulado Continuidad 

de los parques, donde Julio Cortázar demuestra la preexistencia de un trazo soterrado que lo vincula 

todo, de una línea que enlaza, de una vena rizomática que comunica los paisajes, aunque no siempre 

se perciban como contiguos.  

Hay, en definitiva, relingos en el paisaje, en la misma medida en la que, tanto en los paramentos 

y en los catálogos de los más ilustres museos como en casi cualquier horizonte, hay paisajes que 

son meros relingos. Y por haber, tanto en la heterogénea superficie del mundo como en el 

interior áspero de las páginas impresas, hay pasajes definidos por la continuidad artificiosa de 

los relingos y paisajes discontinuos alterados por la impertinente intromisión de relingos 

obscenos: paisajes hilvanados por secuencias de palabras o de imágenes seriadas, por la línea 

que traza palabras caligráficas o que dibuja cartografías o por los guiones que atan cuatro, seis, 

quince circunferencias acentuadas por “El viento allá afuera” (Fig. 11).  

 

 

 
                                                        
21 Hanke, Peter. Carta breve para un largo adiós. Madrid: Alianza, 1987, p. 87. 
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Fig. 11: J. J. Parra. Políptico de Beirut según Grunewald en Colmar, 2010 

(seis autopsias de Gabriele Basilico, Beirut, 1991). 
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Resumen: Este trabajo parte de la reflexión sobre los paisajes culturales y la proposición de una 

metodología que facilita su interpretación con el objetivo de adecuar los futuros proyectos de 

intervención acorde con las dinámicas de estos paisajes. Después de un posicionamiento dentro de 

las interpretaciones culturalistas del paisaje, explicamos esta nueva propuesta de método gráfico y 

se realiza un ejemplo de su aplicación en el contexto gallego. Este tipo de representación del espacio 

contribuye a abrir la discusión sobre los métodos empleados para otros estudios y proyectos 

centrados sobre el paisaje y su reproductibilidad en diferentes territorios. 

 

Palabras clave: Paisaje Cultural; Representación; Método; Dibujo; Cartografía. 
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Abstract: This work is based on the reflection on cultural landscapes and the proposal of a 

methodology that facilitates its interpretation in order to adapt future projects according to the 

dynamics of these landscapes. After being situated within the culturalist interpretations of the 

landscape, we explain the content of a new proposal of a graphic method and we realice an exemple 

of application in the Galician context. This type of representational space contributes to open the 

discussion about the methods used for other studies and projects focused on landscape and its 

reproducibility in different countries. 

 

Keywords: Cultural Landscape; Representation; Method; Drawing; Cartography. 
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1 - Introducción 

La comprensión, el estudio y la ordenación de los paisajes constituyen uno de los objetos de estudio 

más destacados de las disciplinas centradas sobre las cuestiones espaciales y su ordenación. Sin 

embargo, existe una diversidad de aproximaciones al estudio del paisaje, que hacen necesario un 

posicionamiento teórico y metodológico claro para evitar un análisis sesgado y proyectos de 

intervención y/o de protección del mismo que contribuyan a desvirtuarlos. Es a partir de esta 

problemática, que surge la idea del presente trabajo, que tiene el objetivo de ofrecer una reflexión 

sobre la idea de paisaje y hacer una proposición metodológica para su análisis e interpretación.  

Partimos del interés por el estudio de los paisajes en Galicia, basados en una interpretación 

culturalista. Proponemos un método gráfico de dibujo cartográfico como representación de los 

paisajes  con  un  potencial  heurístico  amplio  y  complementario  a los utilizados en los estudios y 

proyectos de ordenación del paisaje. El resultado son varios dibujos cartográficos que servirían para 

representar tres ideal-tipos de espacios gallegos: uno periurbano y dos de carácter rural. Esto nos 

permite establecer una discusión sobre la reproductibilidad y el interés de este método para futuros 

estudios de paisajes culturales de contextos territoriales diferentes. 
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2 - Multiplicidad de concepciones del paisaje y la interpretación culturalista 

La abundante literatura sobre la historia de la idea de paisaje muestra su concepción en el 

Renacimiento europeo en el campo de la pintura y la evolución en las diferentes aproximaciones del 

concepto centrándose algunos en determinadas características regionales o locales del medio, o en 

ciertos atributos derivados de su percepción humana y de referencias simbólicas asociadas (Cosgrove 

1998; Antrop 2013). Las disciplinas centradas sobre las cuestiones espaciales y su representación 

social han tenido al paisaje como objeto de estudio preferente en algunos momentos de su historia, 

tiendo la geografía la preeminencia de su estudio científico desde la obra de Humboldt a inicios del s. 

XIX, pasando por los trabajos de P. Vidal de la Blache y del estadounidense C. Sauer, y está en el 

centro de la disciplina hasta bien entrado el s. XX (Paquot 2016). El declive dentro de los estudios 

geográficos, dio paso a una creciente importancia para otras disciplinas como el urbanismo y la 

arquitectura, con las obras de autores como Ch. Norberg-Shulz y C. Alexander, entre otros (Nogué 

1985). Desde finales del s. XX, los estudios sobre el paisaje se dividen en tres grandes corrientes: la 

de la ecología del paisaje, centrada en los patrones espaciales del uso del suelo y de los aspectos de 

ecología; la del paisajismo vinculada al urbanismo y la jardinería, que vivió un intento de 

profesionalización y de aumento de su base científica; y la de la geografía humanista y cultural, que 

incide en los significados simbólicos y en las interpretaciones culturales del paisaje (Antrop 2013; 

Nogué 1985).  

Esta aproximación culturalista del paisaje retoma en buena medida la idea de paisaje cultural 

ofrecida por C. Sauer a comienzos del s. XX y se ve apoyada por la aportación de la historia de las 

mentalidades, que delimita la construcción de los paisajes a un período y a un área cultural con un 

predominio de una mentalidad “paisajera” determinada (López Silvestre 2003). Los otros autores 

norteamericanos que desarrollaron esta aproximación humanista y cultural, como Y.-F. Tuan, 

vincularon el paisaje con el sentido del lugar, claramente identificado, con significado, construido 

socialmente y sobre el que se proyectan las aspiraciones de la población (Nogué y San Eugenio (de) 

2009; Nogué 1985).  

Un momento clave para la cuestión del estudio y la gestión del paisaje tuvo lugar en el año 2000 con 

la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje, que propone como definición: “cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 

de factores naturales y/o humanos”. De esta forma, los postulados de la corriente de la geografía 

humanista y cultural son tenidos en cuenta al incluir la componente material del territorio y el 

inmaterial de las representaciones. Podemos deducir además la existencia de diferentes formas de 

percibir y de representar el territorio, que variarán en función de las diferentes culturas y del tiempo, 

tal y como proponen otros autores: “landscape is a social and cultural product, a way of seeing 
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projected on to land and having its own techniques and composition forms; a rectrictive way of 

seeing that disminishes alternative modes of experiencing our relations with nature” (Cosgrove 1998, 

269). Nosotros nos posicionamos en esta aproximación al paisaje, donde los elementos territoriales y 

las percepciones son considerados inseparables para su interpretación. Así, las diferentes 

manifestaciones artísticas singulares que representan un territorio determinado, al igual que las 

percepciones individuales de sus habitantes, deben ser tenidas en cuenta tanto como los elementos 

físicos que lo conforman. 

3 - Representaciones del paisaje con un objetivo heurístico 

Una parte importante para la consideración de los paisajes culturales son las representaciones del 

espacio (Lefebvre 2000 [1974]), realizadas por aquellas personas que pretenden explicarlo de una 

forma sistemática. Un gran número de dispositivos han sido utilizados a lo largo de la historia para 

explicar un territorio y un paisaje determinado. Todos partieron de la capacidad humana de 

imaginación geográfica que permite recrear mentalmente una realidad que es mucho más compleja 

que la representación utilizada (Besse 2003). Además, estas representaciones tienen la capacidad de 

influenciar la percepción individual de dichos paisajes. 

Entre las obras que se centran en los dispositivos de representación “paisajera”, nos centramos en 

aquellos que tienen la voluntad heurística, es decir, que tienen la capacidad y el objetivo de 

contribuir a una mejor interpretación del paisaje. En este sentido, tenemos que destacar dentro de 

las representaciones gráficas que se han propuesto a lo largo de la historia. Algunos de los 

dispositivos realizados o proyectados desde el Renacimiento hasta el s.XX son estudiados por Besse 

(2003). Algunos que han implicado una representación material en grandes dimensiones intentando 

reducir el efecto de escala y que implican un grado menor de abstracción para el observador que las 

representaciones en dos dimensiones: como los georamas, los jardines y las maquetas. Por otra 

parte, la invención de la fotografía, el cine hará perder importancia a las representaciones previas, 

manteniéndose aún así el dibujo y la cartografía como representaciones que implican una 

representación plana y un grado de abstracción elevado por parte del observador. Desde inicios del 

s.XX también se extienden otras formas de representación en dos dimensiones que pretenden 

ayudar a la comprensión de una tercera o cuarta dimensión. Este es el caso de ciertos modelos 

espaciales, bloques-diagrama y cortes topográficos. Destacamos algunos ejemplos célebres como los 

de la sección del valle propuesta por P. Geddes para el desarrollo regional (Geddes 2015; Ferreti 

2013); los bloques-diagrama popularizados desde los trabajos de E. De Martonne para mejorar la 

comprensión del relieve (Philipponneau 1951) o los modelos de ecología urbana de Chicago para 

representar las dinámicas sociales en las metrópolis norteamericanas de los años 1920 (Park et al. 
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2010 [1925]). La revolución tecnológica operada desde la segunda mitad del s.XX, en la que surge el 

gran desarrollo de la informática posibilita un aumento significativo de las fuentes de información 

geográfica, facilita su tratamiento y mejora las posibilidades de representación. Se produce una 

transformación de la forma de producción cartográfica, desarrollándose entre otros, los mapas 

dinámicos; se facilita la gestión de datos gracias a los sistemas de información geográfica y se 

desarrollan modelos interpretativos de base estadística y de simulación por ordenador de gran 

complejidad para representar dinámicas territoriales y del paisaje.  

Todas estas representaciones del espacio como herramientas para la mejora de la interpretación y 

de la transmisión de los elementos esenciales del paisaje movilizan la llamada imaginación 

geográfica, entendida como la “faculté qui consiste non pas tant à mettre le réel en image qu’à faire 

passer de l’image au réel, qu’à installer, à partir de l’image, une conscience de la réalité” (Besse 2003, 

11). Todos los modelos explicativos tienen la capacidad de facilitar el paso, para el observador, de la 

representación al objeto representado o al menos de ciertas características de este. Una reflexión 

sobre la adaptación de los métodos y los dispositivos de representación para la interpretación del 

paisaje se antoja necesaria, del mismo modo que se sigue planteando la necesidad de estudio del uso 

de las imágenes en el ámbito del urbanismo y la planificación (Söderström 2001). 

4 - El dibujo cartográfico como método de representación 

Centrándose en el contexto territorial gallego, en la actualidad las interpretaciones del paisaje por 

parte de los organismos encargados de su protección y gestión, movilizan ortofotografías o imágenes 

de satélite, planos de detalle, mapas topográficos, mapas de coropletas, fotografías oblicuas y 

catálogos y atlas del paisaje basados en clasificaciones interpretativas del mismo. Estas 

representaciones acostumbran centrarse en la componente territorial basados en los métodos de la 

ecología del paisaje (Pérez-Alberti et al. 2014) y no incluyen tanto la componente de la percepción 

individual y de las representaciones artísticas. Por otra parte, la búsqueda de la exhaustividad a una 

escala de detalle y la generalización en tipologías zonales jerarquizadas en escalas más pequeñas, 

implica una mayor ausencia de una escala intermedia de representación cartográfica espacialmente 

adaptada para el estudio de lugares y la interpretación “paisajera”.  

Nuestra reflexión sobre la carencia en la representación territorial como base para una 

interpretación cultural de la base formalizada del paisaje explica la propuesta metodológica que 

presentamos a continuación. El método del dibujo cartográfico consiste en un tipo de croquis 

selectivo que está basado en unas hipótesis relativas a los factores culturales y físicos que influyen en 

la conformación del paisaje y en una observación directa previa de los lugares estudiados. Esta 

cartografía sirve para mostrar datos sobre los sistemas de elementos que explican el territorio y sus 
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relaciones, a través de ello tratar de entender la organización del espacio vital/cultural de la 

población que se asienta en un espacio concreto. Dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar, 

interpretar es proponer (Solà-Morales 1981). 

La necesidad de una cartografía trata de ser un instrumento de representación que pretende 

comprender el proceso de construcción del territorio, es decir en constante adaptación a las 

necesidades de la sociedad. Una sociedad cambiante, compleja y dependiente de las condiciones 

económicas impuestas desde realidades globales y a veces ajenas a la realidad local. También como 

búsqueda de potencialidades, que sirvan para establecer hipótesis e intervenir en él, comprendiendo 

su origen y transformaciones. 

Nos apoyamos, para representar la realidad territorial, en la forma, entendida ésta como 

materialización de los procesos estructurales de creación espacial, surgida de las relaciones entre los 

sistemas de elementos actuantes en el territorio y con capacidad para sugerir líneas de actuación, 

desde la comprensión, entendimiento y conocimiento de la base territorial. Siendo la fidelidad el 

método no el objetivo. Así trataremos a través de planos explicar nuestra visión cartográfica. Planos 

explicativos del territorio, de su organización. Los entendemos como representación de las formas, 

como cartografía base, intentarán mostrar lo que definía J. Izquierdo Vallina (2012) como: “lugares 

contemporáneos”, es decir, aquel territorio donde lo local reformulado desde la revisión histórica de 

sus capacidades aspira a ser universal sin perder la esencia de su identidad. 

Nos interesa mostrar la evolución del territorio, desde su pasado, para encontrar herramientas y 

actitudes para progresar, para entender las transformaciones, las geografías de acontecimientos que 

van dejando su impronta en él. Abordamos los planos desde la actitud de observadores del entorno, 

de las costumbres y, atentos a los movimientos, teniendo en mente la totalidad y aproximándonos a 

cada lugar, punto o línea de tensión, comprendiendo que estos responden a las continuas 

modificaciones que cada sociedad realiza. Trataremos de explicar el proceso de representación del 

territorio construido. Partimos de la realidad territorial de Galicia, un territorio que tiene una base 

agraria transformada actualmente, y que a lo largo de los tiempos ha sufrido cambios importantes, la 

desaparición de una cultura agraria fuerte dando paso a una industria agraria que borró costumbres 

y herencias culturales profundas. Mostraremos situaciones diferentes, un espacio periférico entorno 

a la ciudad de La Coruña, un núcleo generado desde el asentamiento de un monasterio y un núcleo 

tradicional de montaña interior, de evidente origen rural y agrario en este momento dependiente de 

una agricultura tradicional en franco retroceso. 

Los dibujos parten de la realidad actual, aunque para su ejecución se tengan en cuenta los planos 

existentes del ámbito elegido, mapa de D. Fontán, vuelo americano de 1956, planos y escritos de A. 



37 
 

Bouhier (1979) y relatos territoriales de R. Otero Pedrayo (1927). Con las siguientes consideraciones: 

el plano se representará a escala 1/10.000, por ser una escala que permite la representación clara y 

concisa de los sistemas de elementos que consideramos fundamentales (parcelario, comunicación, 

arquitectura) y sus relaciones, y usamos el formato A3 porque es un formato fácilmente reproducible 

y que abarca fragmentos representativos de lo que se pretende expresar. 

En la representación se muestran los sistemas de elementos que se consideran expresivos de la 

totalidad del conjunto, haciendo especial hincapié en lo significativo y/o que da sentido al elemento 

representado, siempre intentando destacar la capacidad propositiva (potencialidades) del mismo con 

respeto al conjunto. 

El proceso comienza por la elección de los núcleos rurales, ésta viene motivada por la definición de 

los distintos tipos de asentamientos realizado por F. Molinero en el año 2002 para el establecimiento 

de las directrices europeas (Molinero Hernando 2002). Así se representa un núcleo situado en un 

espacio de extensión de áreas urbanas, otro en zona de clara influencia turística y el último en 

profundo declive demográfico y económico. Los sistemas de elementos que consideramos que 

explican un territorio son: parcelario (donde se trabaja), caminos (cómo nos movemos) y 

arquitectura (donde vivimos) y lo que se pretende al dibujarlos es manifestar las relaciones que se 

producen entre ellos. También la topografía, distinguiendo lo natura (o menos manipulado) del 

terreno construido. 

Se parte siempre de la realidad actual, apoyándonos en fotografías aéreas, planos catastrales, 

geográficos etc., y en documentos históricos, fotografías y vuelos aéreos para descubrir las 

transformaciones del territorio. El método para la realización de los planos/dibujos síntesis comienza 

por el encuadre. La búsqueda del ámbito que queremos representar, la escala conveniente, los 

sistemas de elementos que explican y justifican el plano y las relaciones entre ellos. Para este 

apartado es imprescindible un análisis previo del ámbito y su entorno, éste en su máxima amplitud, 

para comprender la realidad que pretendemos mostrar. 

Nos apoyamos en la forma, entendida como el resultado de las relaciones entre los sistemas de 

elementos, de su evolución como respuesta de la sociedad, a sus necesidades (economía y 

tecnología) y al proceso de construcción territorial (manipulación, adaptación de la topografía). 

Como tarea importante está el ejercicio de síntesis, que se base en representar los elementos en 

función de su capacidad para explicar las formas existentes, con el grado de detalle que sirva para 

comprender la realidad territorial y sus transformaciones, entendiendo siempre la construcción del 

territorio como un proceso. 
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Lo que aparece en el dibujo síntesis son, las edificaciones según su escala y disposición, los caminos, 

carreteras, con el mayor grado de precisión, atendiendo a su trazado y origen (así se atenderá a su 

trazado según sean autovías, autopistas), las vías de ferrocarril y las calles (éstas a veces a través de 

las alineaciones de las edificaciones a las que andan acceso) y el territorio, cuando  aparece  sin  

manipular  o  poco manipulado, recurriendo a las curvas de nivel y marcando los bancales (indicando 

su tamaño subrayando las líneas que los delimitan) cuando es un territorio construido (agrícola o no). 

También los ríos como elementos naturales, eso sí con un grafismo que indica su carácter natural y 

los elementos singulares, naturales y/o construidos. Evitamos en el plano final todo aquello que no 

aporta más que “ruido” que no permite ver claramente los elementos determinantes de la forma o 

que puedan impedir la visión de lo representado. 

La representación gráfica de los elementos se realiza con la intención de ser lo más aproximado 

posible a la realidad, son dibujos a escala y el grafismo responde a los criterios siguientes, líneas 

continuas para todos los elementos tanto curvas de nivel como edificaciones o territorio construido, 

puntos aleatorios en ríos o bordes de mar (para expresar la variación del límite, independiente de las 

actuaciones humanas), se subrayan las líneas continuas cuando indican bancales, saltos topográficos 

construidos, bien para edificaciones o para uso agrícola. Las edificaciones se distinguen por su 

tamaño y disposición si bien en algunos casos se les coloca una trama cuando se pretende 

significarlas por algún rasgo diferenciador (edad, estado…). Cuando existen taludes importantes, en 

general causados por infraestructuras, se utiliza el criterio ingenieril consistente en un grafismo de 

doble línea paralela indicativa de afección y desnivel. En algún caso se usa un punto para indicar un 

elemento único, concretamente en el dibujo 3 para los árboles de una zona concreta (castaños en 

Sobradelo). 

Resultado de la aplicación del dibujo cartográfico para el  

estudio de tres paisajes culturales en el contexto de Galicia 

Aplicamos este método gráfico para explicar los tres tipos de asentamientos definidos anteriormente 

y que pueden servir además para reflexionar sobre la importancia de la búsqueda de potencialidades 

y de fragmentos para comprender la realidad territorial y su evolución.  

La primera imagen muestra la realidad periférica de A Coruña, la ciudad actual en toda su 

complejidad (Fig. 1): 
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Fig. 1: Dibujo de síntesis de la periferia de A Coruña en el contorno del castro de Elviña. 

 

Sistemas de elementos: 

Elemento organizativo territorial: castro. 

En primer lugar, el espacio del “castro”. Los castros son restos visibles de una organización territorial 

original, hoy en día son referentes espaciales. Se pueden definir como construcciones territoriales 

creadas por los “celtas”, pueblo que habitó el Noroeste peninsular de forma continuada. Los castros 

consistían en ámbitos espaciales compuestos de zonas habitacionales en lugares especialmente 

protegidos, espacios de control de animales domésticos y zonas de cultivos vinculadas y organizadas 

desde ellos, siempre en relación con el agua. En este caso estamos ante un castro de gran tamaño 

amurallado perimetralmente, que organizaba el territorio circundante regado por dos ríos: Mesoiro y 

Elviña que confluye en el río Monelos y que conforman el valle del mismo nombre, desembocando 

en el puerto de la ciudad. La topografía original se mantiene a pesar de las actuaciones que iremos 

identificando y que invaden y transforman su límite y sus relaciones con el entorno al borrar parte de 

los caminos que lo relacionaban con los castros cercanos. 

Elemento organizativo social: la parroquia. 

Observamos también núcleos tradicionales situados en relación con los espacios de cultivo, 

probablemente en los espacios ocupados por los poblados que surgieron del abandono de los castros 

y que se situaron en su entorno, aprovechándose del asentamiento castreño y de los terrenos 

cultivables. Aparecen relacionados mediante caminos que los vinculaban entre ellos y con sus 

espacios agrarios. En este sentido también tenemos que hacer referencia a otro elemento 
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organizador de la población de estos núcleos, la parroquia. Nacida durante la dominación visigoda 

(s.V), es una referencia social que organizaba las tareas agrícolas de una colectividad que de ella 

dependía, es pues una referencia cultural cuya razón es social, de orden eclesiástico, que rige la vida 

de la colectividad. No tiene límites físicos ni administrativos pero identifica comunidades. Sigue 

teniendo valores organizativos aunque fue cambiando su repercusión sobre la población que se 

siente con ella identificada. En este caso estamos en la parroquia de San Vicente de Elviña a la que 

pertenecen los núcleos que se representan en el plano. 

Elementos de conectividad: movilidad espacial. 

Los siguientes elementos descritos tienen que ver con la movilidad, por una parte la línea de FFCC 

que cruza Este-Oeste este ámbito y que va a ser determinante en la localización de ciertas piezas 

urbanas. La avenida de acceso a la ciudad que conecta con la autopista y con los accesos desde el 

entorno de la ciudad. La ronda, la última vía en construirse y que facilita los accesos rápidos tanto a 

la ciudad como a los polígonos industriales y comerciales. Es una vía de carácter general que 

relaciona con el resto del territorio. Se representan en su verdadera magnitud y no ocultando las 

“heridas” que producen en el territorio por exigencias de sus respectivos trazados. A la vez que 

facilitan la accesibilidad ejercen de límites, de cortes en las líneas históricas y de condicionantes de 

los trazados.  

Elementos construidos: arquitectura. 

Definir el amplio, complejo y polisémico concepto puede servirnos para acercarnos a lo que 

pretendemos explicar. Entendemos por arquitectura todas las formas construidas en el territorio 

fruto de la necesidad de la sociedad que las genera. Definida así la primera arquitectura es la 

agricultura, por ser la primera adaptación del suelo a la producción de alimento-sustento a la 

sociedad. Esto nos lleva a considerar que los vestigios y huellas del territorio son piezas con 

cualidades arquitectónicas. 

La representación gráfica de esta arquitectura implica reconocer que existe una ocupación extensiva 

del espacio en el que coexisten actividades diversas con bolsas de ruralidad interactuando con piezas 

de marcado carácter urbano. Así reconocemos en el fragmento de plano, la coexistencia de: 

 Piezas educativas, colegios, que por necesidad de espacio se trasladan a este territorio fuera 

de la ciudad y que representamos fundamentalmente como pieza cerrada en si misma con su 

límite perfectamente definido. En este caso concreto, la Universidad se sitúa a los pies del 

castro, ocupando el valle agrícola de los núcleos rurales, la disposición de las facultades 

muestra claramente la topografía existente previa al emplazamiento de las mismas. 
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 Piezas comerciales, que por localización se sitúan al borde de las vías de acceso-salida de la 

ciudad. Nos referimos a centros comerciales, concesionarios automovilísticos… 

 Polígonos comerciales que se ubican en los terrenos que consideran más aptos para su fácil 

construcción, ocupando terrenos de valle que antes tenían un claro uso agrario (ahora 

borrado), donde se aprovechan los trazados viarios y el FFCC para el acceso-salida de 

mercancías. La economía para su construcción y la accesibilidad marcan su localización. 

 Polígonos residenciales de distinto índole, que buscan la rentabilidad económica de la inversión 

más allá de la creación de espacios de calidad urbana. En este apartado se distinguen claramente 

tres tipos de actuación: por una parte viviendas independientes con parcela propia en la que la 

calle se convierte en un simple acceso y donde el cierre es el elemento de relación (no relación ) 

con el vecindario, un segundo tipo, son las viviendas adosadas unifamiliares o en bloque 

“insolidario”, su característica es la individualidad contigua, compartir tamaño, forma y 

disposición pero sin otra relación; y la tercera son los polígonos de vivienda colectiva, barrios de 

bloques de viviendas que comparten el acceso y la conexión con la ciudad como parte común al 

conjunto, la calidad urbana de estas actuaciones depende en gran medida de los servicios 

urbanos tanto de dotaciones como de servicios de movilidad colectiva.  

Estos tres casos representan modos de vida diferentes en los que se carece de una idea o modelo de 

ciudad estructurada al modo clásico, acercándose más a ideas que autores como N. Portas  o J. L. 

Dalda  denominan ciudad difusa o híbrida (Portas, Domingues, y Cabral 2007; Dalda, García 

Docampo, y García Harguindey 2006). Esta nueva realidad nos plantea la necesidad de un urbanismo, 

que sea capaz de comprenderla y actuar sin caer en el error de querer corregirla, más bien 

comprenderla y dotarla de relaciones, conexiones a través de la recuperación del espacio público 

como flujo de actividades y de conectividades. Una nueva movilidad apoyada en lugares, espacios 

donde se condensa la totalidad, entendida como posibilidad de usos y acontecimientos. 

A través de la representación detectamos un espacio y/o fragmento potencialmente susceptible de 

transformar; lo que J. Carsten (2009 [1985]) denomina “nichos”, espacios surgidos al margen de las 

intervenciones de las infraestructuras y que se convierten (o pueden convertirse) en lugares de 

interés para ser usados y aprovechados por la ciudadanía. 

Este paisaje periurbano, es el espacio de la intervención ”interesante”, entendida ésta, como la 

capacidad de ciertos espacios aparentemente marginales para transformarse en lugares de interés 

para uso ciudadano. Nos estamos refiriendo al existente entre el talud del FFCC y el viaducto de la 

autovía de acceso a la ciudad, un “souto” (formación arbórea compuesta principalmente por 

castaños) en el que el entorno pierde presencia frente al valor del espacio “aparecido” (Fig. 2).   
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Fig. 2: “Souto” en un enclave del espacio periurbano representado en la Fig. 1. 

 
La segunda imagen es la del núcleo de Oia en el Sur de la costa de Pontevedra, nacido al abrigo del 

Monasterio de Santa María, fundado por la orden monástica Cisterciense (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3: Dibujo de síntesis del contorno del núcleo costero de Oia. 
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La orden cisterciense (s.XII) exigía para la localización de sus monasterios como condiciones la 

inexistencia de asentamientos humanos previos, existir agua y bosques con arbolado abundante, era 

soledad, posibilidad de cultivo (agua) y facilidad constructiva (madera). 

El plano trata de reflejar la realidad actual en la que se muestra: 

El monasterio, como construcción referente, su propiedad perfectamente delimitada, el 

asentamiento que surgió en su entorno y todas aquellas construcciones que a lo largo del tiempo se 

fueron ubicando en este enclave. 

Por otra parte el monte que protege del viento de Norte y que condiciona el microclima tan 

característico del lugar, se hace representando la forma geográfica apoyándonos en las curvas de 

nivel como recurso abstracto, pero explicativas de su topografía. 

La costa como borde de contacto con el agua, tratando de mostrar las playas y entrantes a la vez que 

sus puntos de accesibilidad, el puerto y el borde construido. En contacto con este borde se destaca el 

espacio cultivado que se relaciona directamente con él y que determina los cierres parcelarios 

característicos, consistentes en la colocación de piedras sin argamasa para permitir el paso del viento 

del mar que trae consigo la humedad necesaria para “regar” los cultivos. 

Las comunicaciones, los caminos y su estructura de conexión de las distintas partes habitadas y de 

éstas con el monasterio. La nueva vía de comunicación con Tui, que cruza de Norte a Sur el núcleo y 

que introduce nuevas formas parcelarias y aproxima la población cercana de los núcleos ofertando 

una nueva implantación en este paraje singular y privilegiado. 

Observamos como una estructura del territorio basada en la agricultura y organizada desde el 

monasterio, sirve de apoyo a nuevas construcciones que casi o nada tienen que ver con el origen 

agrario original. Es un claro ejemplo de asentamiento en el que el turismo, la segunda residencia se 

asienta sobre una trama rural, el parcelario se mantiene y los accesos absorben las nuevas 

necesidades generadas por el aumento de viviendas, la mayoría viviendas unifamiliares de segunda 

residencia.  

Los núcleos aprovechan estos crecimientos en los que el parcelario agrario se sustituye por 

“solares” en los que las nuevas actuaciones surgen fuera del continuo existente y de los núcleos 

tradicionales. La proximidad a la costa y la infraestructura de conexión entre la ciudad, Vigo, y la 

frontera con Portugal facilitaron la transformación de un espacio-territorio de origen agrario en 

un lugar turístico donde la segunda residencia aparece como colonizadora del parcelario agrícola 
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(en parte abandonado). Se puede reconocer lo difuso, este sistema de urbanización que muestra 

el aprovechamiento de los recursos y de la organización local más allá de la adaptación y la 

espontaneidad. Este sistema no aporta urbanidad al resto del conjunto habitado, sólo se 

aprovecha de los servicios existentes, de las favorables condiciones meteorológicas y de la 

cercanía al mar.  

        
Fig. 4: Cierres de las parcelas situadas al borde del mar usando las piedras del 

entorno asentadas directamente permitiendo el paso del viento húmedo marino. 

 
 

 

1 

2 
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Fig. 5: En estas imágenes se muestra en primer término el parcelario del borde marítimo con sus cierres 
y cultivos el monasterio, las edificaciones residenciales y el monte mostrando la fuerza topográfica del ámbito. 

 

La tercera imagen se refiere a un núcleo rural tradicional de la montaña de Ourense, es el núcleo de 

Sobradelo en el Ayuntamiento del Barco de Valdeorras (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6: Dibujo de síntesis del asentamiento de origen rural de montaña de Sobradelo. 
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El núcleo situado en plena montaña es un lugar donde se cultiva específicamente la castaña, como 

actividad casi exclusiva, que durante un mes ocupa a toda la población. El resto del año se dedican a 

una agricultura complementaria de subsistencia. En la actualidad pertenece a los núcleos en declive, 

cercanos al abandono y donde el crecimiento se torna decrecimiento, los jóvenes se trasladan al 

Barco, como núcleo urbano cercano donde las actividades terciarias les permiten una ocupación 

remunerada. La pirámide de población es invertida, pues la proporción de niños y jóvenes es muy 

inferior a la de mayores. 

Tenemos que explicar el término “aldea”, para poder entender lo representado. Aldea en Galicia se 

refiere a un asentamiento con topónimo reconocido, es un elemento identificativo para el grupo 

humano que la habita y se relaciona con un territorio que cultiva y con unos vecinos con los que 

comparte tareas colectivas, a veces, organizadas desde la parroquia (ente eclesiástica, social, que 

abarca varias aldeas) 

El dibujo trata de expresar las condiciones del asentamiento: 

 Una parte importante es la que emana de la fuerza topográfica de la montaña, que preside y 

condiciona/determina la localización de los núcleos y de sus relaciones. No se manifiesta el 

parcelario donde es monte en propiedad común, solamente donde se cultiva y emplea como 

complemento de los demás espacios agrarios.  

 Otra parte destacada es la topografía del núcleo, colocado en la ladera de la montaña, se va 

asentando en plataformas sucesivas construidas para vivir, para el cultivo de huerta y para 

prados en el entorno del río que discurre encajonado entre montes. Las líneas marcan los 

muros de contención que permiten las distintas horizontales creadas. 

 Destacando por cantidad y repetición aparecen puntos en distintas partes del dibujo y que 

representan los castaños, cada punto un árbol, manifestando así la importancia para la vida 

de esta aldea el fruto de éste, la castaña. 

 Una sola carretera de sección aproximada y variable de 5metros es la que permite la 

comunicación con los demás núcleos y con el núcleo urbano más próximo. Es importante 

señalar que en el invierno permanece cerrada en algunos días de fuertes nevadas, pues 

estamos por encima de la cota 1000.  

Estamos ante una realidad que muestran las dificultades de ciertas poblaciones, que van perdiendo 

atractivo por la dificultad de adaptarse a las nuevas condiciones de vida impuesta por una sociedad 

de consumo, global y de mercado, donde las costumbres y hábitos productivos tradicionales no 

pueden competir con los actuales mercados globalizados y, que necesitan de miradas nuevas, 
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capaces de recuperar espacios, apoyándose en la puesta en valor de la calidad y singularidad del 

enclave y de los productos que siempre fueron capaces de producir. 

En este núcleo se puede observar lo vernáculo, aquello que no es universal, lo que no se encuadra en 

cánones, no industrializado ni erudito, descaracterizado entre lo viejo y lo que no se sabe que será. 

Son ecosistemas relevantes que deberían ser considerados “unidades de paisaje”, espacios singulares 

representativos y protegibles. 

En resumen, los tres planos nos sirven para comprender los territorios y toda su dinámica, el proceso 

de construcción del mismo, la importancia de los elementos existentes y la importancia diferenciada 

de cada uno en dicho proceso. Las relaciones de los sistemas de elementos en cada caso, aunque se 

representan con el mismo grafismo, varía en función de la sociedad que los genera, de su economía 

de su tecnología y de sus aspiraciones. Representamos los campos, los caminos, las viviendas, o sea, 

las marcas poderosas del trabajo humano. Tratamos de hacer visible el proceso histórico que dio 

forma a lo que se ve. El mundo de los que habitan el territorio, los rasgos específicos, nada 

generalizable, donde los nombres y los hechos son precisos y locales.  

5 - Discusión sobre la capacidad evocativa,  

     interpretativa y propositiva del dibujo cartográfico 

La cartografía de los catálogos de paisaje acostumbran a concentrarse sobre unas escalas medias o 

pequeñas (inferiores a 1:10 000) y sobre criterios de homogeneización zonal del tipo de áreas de 

interés paisajístico (grandes áreas paisajísticas y comarcas paisajísticas). Se trata de herramientas 

indispensables para identificar, delimitar, proteger y gestionar unidades de paisaje. Sin embargo, 

consideramos que los modos de sistematización basados en la ecología del paisaje deben 

completarse con una escala de detalle como la que proponemos. Esto permite la identificación de las 

especificidades de los lugares con el fin de realizar proyectos acordes con la dinámica paisajística que 

se desea preservar, reforzando las prácticas sociales y las intervenciones urbanísticas más adaptadas. 

La producción de los dibujos cartográficos responde a un doble criterio de selección cartográfica y de 

simplicidad. Por una parte, una identificación y jerarquización de los elementos esenciales del paisaje 

que serán formalizados, realizando las omisiones parciales o totales de aquellos que tengan una 

menor incidencia en la configuración de los lugares representados. En los dibujos propuestos 

podemos observar que se resaltan los elementos determinantes de cada sector y se omite una 

representación sistemática con el fin de identificar los elementos de interés. De este modo, se 

señalan las curvas de nivel en los sectores en los que las pendientes influyen más en la configuración 

del paisaje (y omitiendo el resto), se dibuja el parcelario en los sectores en los que son los elementos 

esenciales de la organización; los elementos reticulares como los caminos o los ríos aparecen 
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representados cuando son esenciales para las prácticas sociales y para la conformación de los 

paisajes; otros elementos de interés singular como son los castaños en la Fig. 6 aparecen 

representados en relación con el núcleo. Por otra parte, la búsqueda de la simplicidad es una regla 

para la cartografía para garantizar su legibilidad y en el caso de este dispositivo de dibujo cartográfico 

constituye un elemento prioritario con el fin de resaltar los elementos formales esenciales de cada 

sector del territorio y constituyentes indispensables del paisaje.  

Todas las elecciones realizadas en la representación cartográfica de detalle elegida responden a una 

voluntad de construir dispositivos gráficos que sintetizan los elementos esenciales del paisaje y que 

tienen un objetivo heurístico. De esta forma, estos dibujos ayudan a la interpretación de los paisajes 

culturales. En una sociedad donde todo tipo de imágenes tienen un papel central hay que recordar 

que la realidad territorial y paisajística es distinta a esta o a otros tipos de representaciones 

cartográficas. Tal y como analiza de manera radical F. Farinelli:  

“La carte et le territoire ne sont plus distincts l’un de l’autre dans le sens où ce que l’on voit du 

territoire a complètement pris la forme et la nature de la carte, et c’est la raison pour laquelle nous 

avons du mal à comprendre comment fonctionne le monde” (Farinelli 2009, 215).  

La complejidad para comprender el territorio y por extensión el paisaje hace necesario pensar en el 

método de interpretación a través del dibujo como una etapa en el proceso de comprensión y no 

como un fin en sí mismo. 

6 - Conclusión 

La construcción del tipo de croquis o de dibujo cartográfico constituye un dispositivo con capacidad 

heurística del paisaje. Tiene la capacidad de proponer una escala de análisis fina del paisaje y 

complementaria a la utilizada habitualmente para la ordenación paisajística. Permite captar de 

manera sintética las huellas formales de los paisajes producidos históricamente y las dinámicas 

actuales de los paisajes producidos en el contexto cultural actual. 

Se debe resaltar el carácter social del paisaje, ejemplificado en el caso gallego, donde se permite 

corroborar la construcción del mismo por las prácticas sociales. La importancia de las actividades 

económicas realizadas explica las transformaciones recientes del paisaje y permite entender la 

imperiosa necesidad de mantener el vínculo entre la construcción del paisaje y los habitantes de los 

lugares considerados con el fin de garantizar su perdurabilidad y su dinamismo.  

La proposición de este método de análisis constituye una etapa intermedia en un proyecto de 

análisis fino y de interpretación del paisaje con una finalidad de identificación de espacios de 

oportunidad para la intervención urbanística. Diversas técnicas son necesarias para completar dicho 



49 
 

proceso, como sería por una parte la observación directa y el análisis de las dinámicas territoriales, 

con respecto a la materialidad territorial. Por otra parte el estudio del imaginario y de las 

percepciones debe realizarse a través de la interpretación de las manifestaciones artísticas 

canónicas, las entrevistas semi-estructuradas de percepción a los principales agentes del territorio y 

la realización de cartografías sensibles.  

Se pretende un acercamiento al territorio sin idealizarlo ni caricaturizarlo, conocerlo para extraer 

posibles líneas de actuación donde la sostenibilidad sea la base para posibles intervenciones. 
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Resumo: O acelerado processo de urbanização vivenciado no Brasil têm trazido consequências 

negativas, como ilhas de calor, poluição do ar e inundações. Nesse contexto, o Estatuto da Cidade 

aliado ao Plano Diretor, propõe mecanismos para uma melhor compatibilização entre crescimento 

urbano, infraestrutura instalada e condições ambientais.  No entanto, embora tais legislações 

busquem a participação popular, nem sempre esta pode se dar da forma ideal, sobretudo por 

dificuldades de compreensão, em decorrência dos assuntos técnicos. Diante deste fato, é premente a 

realização de pesquisas que visem identificar oportunidades de inserção de novas tecnologias, que 

possam atuar de forma positiva no empoderamento da população, para que essa venha a participar 

de forma mais igualitária dentro dos processos decisórios.  Assim, este trabalho tem como objetivo o 

mapeamento dessas inovações tecnológicas e suas interfaces com o ordenamento territorial. Para 

tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica em duas etapas, sendo a primeira sobre ordenamento 

territorial e a segunda sobre BIM, RA e RV, na busca da compreensão dos conceitos, possíveis 

aplicabilidades e principalmente a inter-relação desses. Como resultado, identifica-se um grande 

potencial de colaboração das novas tecnologias estudadas, no processo de ordenamento territorial, 

embora casos específicos de utilização aqui no Brasil ainda não tenham sido implementados. 

  

Palavras chave: BIM; Building Information Modeling; Realidade Aumentada; Realidade Virtual; 

Ordenamento Territorial. 
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Abstract: The accelerated process of urbanization experienced in Brazil has brought negative 

consequences, such as heat islands, air pollution and floods. In this context, the City Statute, allied to 

the Master Plan, proposes mechanisms to better compatibilization urban growth, installed 

infrastructure and environmental conditions. Although such legislation seeks popular participation, 

this can not always be the ideal form, especially due to difficulties of understanding, due to technical 

issues. Faced with this fact, it is imperative to carry out research that seeks to identify opportunities 

for insertion of new technologies, which can positively affect the empowerment of the population, so 

that it may participate in a more egalitarian way within the decision-making processes. Thus, this 

work objective the mapping of these technological innovations and their interfaces with the 

territorial planning. For that, a bibliographic review was carried out in two stages, the first one on 

territorial planning and the second one on BIM, RA and RV, in the search for an understanding of 

concepts, possible applicabilities, and especially their interrelationships. As a result, we identify a 

great potential for collaboration of the new technologies studied, in the territorial planning, although 

specific cases of use in Brazil have not yet been implemented. 

 

Keywords: BIM; Building Information Modeling; Augmented Reality; Virtual Reality; Territorial 

Planning. 



53 
 

 

BIM, REALIDADE AUMENTADA E REALIDADE VIRTUAL: 

APLICAÇÕES NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 

Josyanne Pinto Giesta 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

O processo de urbanização vivenciado por muitas cidades brasileiras tem promovido um 

adensamento construtivo elevado e uma grande verticalização. Essas características provocam uma 

gama de problemas ao meio ambiente urbano, como a formação de ilhas de calor, poluição do ar e 

enchentes recorrentes e de grandes proporções.  

A legislação brasileira conta com o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257), que apresenta diferentes 

instrumentos que podem colaborar no processo de ordenamento territorial, na busca pela 

minimização dos efeitos da urbanização. Segundo o Estatuto da Cidade, os municípios podem, 

através do Plano Diretor, legislar nessa seara, para tanto é imprescindível que tais leis e seus 

instrumentos sejam elaborados com base no conhecimento da realidade do município, bem como 

um monitoramento constante, que possa identificar descompassos nos resultados da aplicação dos 

instrumentos, permitindo assim uma rápida ação por parte do poder público.  

O Plano Diretor requer ainda, em sua elaboração e revisão, um processo participativo, em que a 

comunidade tenha poder de decisão consciente, nas escolhas das diretrizes que orientarão o 

crescimento do município, ou seja, faz-se necessário que o cidadão compreenda adequadamente as 

propostas apresentadas.  

Estudos tem mostrado a importância de mecanismos que auxiliem na compreensão do município, no 

monitoramento e, sobretudo no entendimento por parte da população. Diante disso, são essenciais 

pesquisas direcionadas para as possibilidades de contribuição por parte das novas tecnologias, como 

Building Information Modeling (BIM), Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV).  
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O BIM se caracteriza como um modelo digital composto por um banco de dados que permite agregar 

informações para diversas finalidades, além de aumento de produtividade e racionalização do 

processo. A Realidade Aumentada enriquece o ambiente físico com objetos virtuais, sendo uma 

tecnologia utilizada para unir o mundo real com o mundo virtual, através da utilização de um 

marcador, webcam ou smartphone. A Realidade Virtual transporta o usuário para o ambiente virtual, 

se configurando em uma tecnologia de interface capaz de enganar os sentidos do usuário, por meio 

de um ambiente virtual, criado a partir de um sistema computacional. Com a utilização de óculos e 

headsets o usuário se sente em outro ambiente. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo o 

mapeamento dessas inovações tecnológicas e suas interfaces com o ordenamento territorial.  

Metodologia 

A proposta metodológica teve como suporte maior a revisão bibliográfica em fontes primárias e 

secundárias a níveis nacionais e internacionais, realizada em duas etapas, sendo a primeira sobre 

ordenamento territorial e a segunda sobre Building Information Modeling (BIM), Realidade 

Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV).  

Ao tratar o ordenamento territorial, inicialmente foi pesquisado sobre o processo de urbanização no 

Brasil e a amplitude de seus efeitos no espaço urbano. Em se tratando desses efeitos, sobretudo os 

de caráter negativo, buscou-se ilustrar, através de estudos de caso e pesquisas. Adentrou-se ainda, 

ao processo de formulação da legislação urbanística, com destaque para os seus critérios de 

participação popular. Entre os autores pesquisados, pode-se destacar David Harvey, Ana Fani Carlos 

e Renato Cymbalista. 

No contexto das inovações tecnológicas, as consultas foram divididas em três grandes eixos: a) 

Building Information Modeling; b) Realidade Aumentada e c) Realidade Virtual. Com relação ao 

Building Information Modeling, partiu-se da definição do termo, com ampliação para detalhamento 

de suas principais características, buscando então relacioná-lo não apenas com a arquitetura, mas 

também com a gestão de territórios urbanos. Através da pesquisa realizada, destacam-se o estudo 

de caso de Seattle, apresentado por Pereira Filho e Serra e da Associação dos Governos de São Diego, 

mostrado por Centenaro. 

Sobre a Realidade Aumentada, iniciou-se com o levantamento de trabalhos que versassem sobre a 

conceituação do termo, de forma a facilitar a compreensão de seu funcionamento, na sequência 

foram coletadas pesquisas que objetivassem a utilização do sistema RA, como mediador ou 

amplificador da visualização humana, de forma a evidenciar as potencialidades da Realidade 

Aumentada para o planejamento urbano. Com destaque para a pesquisa experimental de 

Cupershmid, Ruschel, e Monteiro. 
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Em se tratando da Realidade Virtual, os procedimentos metodológicos foram bem semelhantes aos 

aplicados para RA, começando pela investigação de conceitos sobre RV, partindo para o 

entendimento de como o processo transcorre, para então finalizar com a análise de pesquisas 

voltadas para utilização da RV, de forma a se vislumbrar as possibilidades de aplicação da mesma no 

planejamento urbano. Destacando-se a experiência prática de Moraes e Rodrigues. 

Após a conclusão da revisão bibliográfica, se realizou pequenos testes de utilização dos sistemas de 

Realidade Aumentada e Realidade Virtual, para consolidação dos conceitos e experimentação prática. 

Processo de urbanização: Necessidade de planejamento urbano 

O Brasil se caracteriza como um exemplo de país com acentuado processo de urbanização, em 

menos de 40 anos, de 1940 a 1980, a população predominantemente rural passou a 

majoritariamente urbana. No final dos anos 80, aproximadamente 80% dos 146 milhões de 

habitantes moravam em cidades (Rezende 2003, 142). O capitalismo tem grande influência nesse 

contexto, sendo uma sociedade de classe que se destina à produção perpétua de excedentes, está 

então, sempre produzindo as condições necessárias para a urbanização ocorrer (Harvey 2011, 137-

51). Ainda, de acordo com o autor, o “ambiente natural” vem sendo alvo de transformação pela 

atividade humana, se caracterizando por uma longa história de destruição criativa.  

Este modelo de desenvolvimento urbano degradador, corrobora para o surgimento de espaços 

urbanos com inúmeros problemas ambientais, como a formação de ilhas de calor, aumento 

significativo da poluição do ar e recorrentes casos de inundações.  

Sobre a formação de ilhas de calor, a expansão urbana promove a retirada de áreas verdes, contribuindo 

assim para mudanças em elementos climáticos, como a temperatura do ar e de superfície. Estudos 

realizados através de técnicas de sensoriamento remoto, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, apontaram a existência de diferença de até 6 0C entre as áreas que apresentam significativa 

vegetação arbórea e áreas circunvizinhas, revelando que o processo de urbanização de Natal está 

diretamente relacionado ao aparecimento de anomalias térmicas que podem afetar o conforto térmico e 

a qualidade de vida da população (Silva, Costa Júnior and Lima 2014, 178). 

Com relação à poluição do ar, o aumento da frota de veículos, associado a fatores meteorológicos 

como a temperatura do ar, pressão e umidade, têm contribuído para a concentração de poluentes 

em suspensão na atmosfera, gerando um clima urbano poluído e propício a desencadear diversos 

tipos de doenças aos habitantes dos grandes centros urbanos. Resultados obtidos através de estudo 

de caso na cidade de Natal/RN, no nordeste do Brasil, identificaram que seus centros comerciais já 

apresentam índices consideráveis de poluição do ar, representados pelos sintomas verificados na 

população entrevistada (Alves, Alves and Silva 2012, 43-56). 
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O processo de urbanização atua fortemente na drenagem natural das águas, mas não apenas quando 

da impermeabilização do solo para as construções das edificações, mas ainda nos processos de 

desmatamento, aterramentos, assoreamentos dos recursos hídricos. Estudos como o realizado na 

Bacia do Córrego dos Monos, em Cachoeira de Itapemirim/ES, a partir da quantificação das áreas 

permeáveis e impermeáveis do terreno comprovam que o avanço do processo de urbanização da 

Bacia tem significativo efeito negativo sobre o sistema hidrológico da região (Bastos 2009, 12-32). 

Nesse contexto, acentua-se a necessidade de planejamento urbano e investimentos em 

infraestrutura, sendo assim primordial a ação por parte do Estado. Atentando para que as 

conveniências individuais dos proprietários de terras e construções urbanas coexistam com outros 

interesses da cidade como um todo, quando da formulação de políticas de ordenamento territorial. 

A formação de espaços com características diferenciadas, em termos de infraestrutura urbana 

instalada, acesso aos serviços públicos e presença de externalidades de vizinhança acentuam a 

disputa e favorecem a segregação urbana. O uso do solo urbano será disputado pelos vários 

segmentos da sociedade de forma diferenciada, gerando conflitos entre indivíduos e usos (Carlos 

2008, 86). Apesar da atuação de muitos agentes na produção e reprodução do espaço, os dois 

principais agentes sistêmicos no nosso tempo são o Estado e o capital (Harvey 2011, 152). Do que 

surgem as desigualdades, que revelam as diferenças de poder de consumo ou de capacidade de 

decisão ou de possibilidade de apreensão do espaço. 

No Brasil, a questão da justiça social está na base da matriz da Reforma Urbana, e o capítulo de 

política urbana da Constituição Federal de 1988 (artigos 182 e 183), representa o primeiro fruto de 

todo esforço. A disputa continua por longos anos, e o Projeto de Lei que vem regulamentar esse 

capítulo tramita por mais de uma década no Congresso, resultando finalmente no Estatuto da Cidade 

(Lei nº 10.257/2001), que representa um dos grandes avanços na política urbana.  

A partir do Estatuto da Cidade, muitos avanços na área foram desencadeados, sobretudo no ano de 

2006, que veio a significar um marco no contexto brasileiro, em virtude de ser o limite estipulado 

para a elaboração e revisão de planos diretores para os municípios que compõem regiões 

metropolitanas, possuem mais de 20.000 habitantes e/ou possuem interesse turístico ou ambiental. 

Segundo o Estatuto da Cidade, devem ser evitadas e corrigidas as distorções do crescimento urbano 

e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; sendo essencial a compatibilização do crescimento 

das cidades com os recursos ambientais. Nesse cenário, os municípios, devem através do Plano 

Diretor, aplicar instrumentos no processo de ordenamento territorial, minimizando os efeitos 

nefastos da urbanização.  



57 
 

No entanto, o Plano Diretor deve na sua elaboração e em seu processo de revisão (a cada dez anos), 

garantir a participação popular. É importante que todas as etapas do Plano Diretor sejam conduzidas, 

elaboradas e acompanhadas pelas equipes técnicas de cada Prefeitura Municipal e por moradores do 

município. A participação da sociedade não deve estar limitada apenas à solenidade de apresentação 

do Plano Diretor, em Audiência Pública. Tal medida busca dar maiores possibilidades aos agentes 

com menor poder nas disputas pelo espaço urbano, dificultando a formação de alianças entre o 

Estado e o capital, para a criação de normas e leis que visem seus próprios interesses, permitindo o 

desenvolvimento ininterrupto da acumulação (Carlos 2008, 195). 

No entanto, tal garantia de participação popular não atende totalmente seus objetivos, visto que por 

muitas vezes estes participantes não são munidos de todo o conhecimento necessário para a tomada 

de decisões mais adequada, e acabam simplesmente por dar legitimidade ao processo. 

Como mecanismo facilitador da compreensão, por muitos anos e ainda hoje em algumas regiões são 

utilizadas maquetes físicas, que tem como objetivo promover o entendimento da espacialidade, com 

ela é possível trabalhar o espaço construído já consolidado e também a proposta de projeto.  

Outra questão relevante diz respeito ao planejamento, a gestão e o monitoramento. O planejamento 

foca na elaboração de planos, projetos e legislação. A gestão corresponde ao procedimento de 

executar o planejamento, a construção de infraestrutura, implantação, operação e manutenção dos 

sistemas e serviços públicos. Enquanto que cabe ao monitoramento, as funções de controle e 

fiscalização, que realimentará os processos de planejamento e gestão. 

No planejamento, quando da definição, por exemplo, da existência de recuos frontais, laterais e 

posteriores, e suas respectivas dimensões mínimas, é relevante que a comunidade consiga visualizar 

estas situações, e o que significam, em termos de possibilidades de manutenção de áreas verdes 

internas aos lotes. Ou então, definições em termos de taxa de impermeabilização, que garantirão ou 

não áreas suficientes para permitir e favorecer a infiltração das águas pluviais, contribuindo para a 

drenagem natural. 

Nesse cenário, se percebe como projetos 3D modelados em softwares BIM, com grande facilidade de 

modificações e simulações, favorecem sensivelmente a interação com a população durante os 

processos de definição de prescrições urbanísticas que tem o poder de garantir a ocupação do solo 

de forma adequada às características do meio físico. 

No caso de definição de coeficiente de adensamento básico e coeficiente de adensamento máximo, 

para cada região específica do município, ou seja, a relação entre densidade e meio ambiente urbano 

é bastante complexa, visto que ambientes muito densos com pouco espaço livre e áreas verdes 

comprometem a qualidade de vida da população e trazem enormes transtornos como ilhas de calor, 
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enchentes, poluição do ar. Nesse contexto, as possibilidades de utilização do BIM também são 

igualmente importantes na tomada de decisões. 

Building information modeling (BIM):  

Da arquitetura a gestão de territórios urbanos. 

A modelagem da Informação da Construção teve seu início no Brasil, em 2008, mas somente em 

2017 é que recebeu seu maior impulso, através da criação do Comitê Estratégico de Implementação 

do BIM por parte do Governo Federal. Building Information Modeling pode ser definido como um 

conjunto de procedimentos informatizados para criação de um modelo único da edificação que 

envolve modelagem paramétrica, interoperabilidade e possibilidade de gestão e avaliação do projeto 

ao longo do seu ciclo de vida. 

Com a modelagem paramétrica baseada em objetos não se tem mais objetos com geometrias e 

propriedades fixas, ao contrário, os objetos são representados por parâmetros e regras que 

determinam sua geometria, bem como por propriedades e características não geométricas. Estes 

parâmetros e regras permitem que os objetos se atualizem automaticamente de acordo com o 

controle do usuário ou mudanças no contexto. Esta característica dos softwares que trabalham na 

plataforma BIM, facilitam modificações nos projetos, minimizam o trabalho e aumentam a 

confiabilidade no resultado final.  

A modelagem paramétrica, que teve sua origem nas indústrias aeroespacial e automotiva, está se 

estabelecendo na área da arquitetura, e gradativamente sendo introduzida ao urbanismo, diante das 

vantagens que o sistema possibilita no sentido de gerar rapidamente, diversas alternativas a partir da 

alteração de valores de um parâmetro. 

O projeto e a produção de uma edificação requer a troca de vários tipos de informações, entre os 

múltiplos especialistas. Sendo assim, a interoperabilidade proposta pelo BIM permite esta troca de 

dados entre sistemas, eliminando a necessidade de replicar a entrada de dados que já foram 

gerados, o que facilita os fluxos de trabalho, favorecendo a colaboração entre as disciplinas 

envolvidas no projeto. 

Com relação ao termo BIM, Succar (2009) ratificando o terceiro aspecto destacado pelos autores, 

afirma tratar-se de um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, interagindo, geram uma 

metodologia para a gestão, em formato digital, do projeto de uma edificação e de seus dados, 

durante  todo  seu  ciclo  de  vida  (Gaspar,  Ruschel  2017, 4).  Tal  gestão  por  tanto  tempo  torna-se 

possível, sobretudo por características inerentes ao BIM, como a existência de modelo único, com 

facilidade de inserção de informações por parte dos diversos participantes do desenvolvimento do 

produto da construção. 
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Simulação pode ser definida como experiência ou ensaio realizado com o auxílio de um modelo 

digital. O BIM tem um caráter facilitador para simulações, o que contribui sensivelmente para gestão 

e avaliação dos projetos, facilitando a tomada de decisões ao longo de todo ciclo de vida. 

Embora os autores acima façam referência à modelagem de edificações, percebe-se claramente 

que a filosofia BIM, se aplica também a projetos urbanísticos e que por suas características 

próprias pode apresentar uma grande contribuição ao urbanismo, sobretudo no empoderamento 

dos agentes menos favorecidos nos processos de disputa pelo espaço urbano. Entendendo-se 

empoderamento como a promoção de autonomia e crescimento, sobretudo a partir de uma visão 

mais crítica da realidade. 

Com projetos urbanísticos modelados em 3D, através de softwares da plataforma BIM, é possível 

facilitar a interpretação desses para os leigos, as pessoas da sociedade, que até então não tenham 

tido a oportunidade de interagir com projetos e suas linguagens. Promovendo assim, uma 

participação mais ativa em todo o processo decisório. A possibilidade de riqueza de inserção de 

informações, aliada a oportunidade de modificações devido à modelagem paramétrica, favorecem 

ainda a gestão e o monitoramento. Enquanto que as simulações ampliam as opções, permitindo 

tomadas de decisões mais assertivas. 

Segundo Kassem e Amorim, em termos de construção, o impacto do BIM não se limita a edificações, 

mas alcança desde a indústria de produtos e materiais, passa pelos projetos e obras de edifícios, 

estradas e outros tipos de infraestrutura e se prolonga pela manutenção e desmonte ou reuso destas 

obras (Centenaro 2017, 47). 

A maioria das experiências com Building Information Modeling voltado a gestão de territórios 

urbanos são internacionais, entre essas podemos destacar o BIM na gestão integrada de Seattle-EUA. 

O modelo 3D da cidade apresenta todas as informações reais, como por exemplo, as linhas de 

infraestruturas urbanas, e visa atender as fases de projeto, execução, operação e desativação das 

redes urbanas (Pereira Filho and Serra 2015, 6). 

Outra experiência relevante é a da SANDAG (The San Diego Association of Governments) – Califórnia, 

que utiliza modelos de representação tridimensionais para uma melhor visualização durante os 

processos de aprovação das ações urbanas. As simulações visuais ilustram alternativas de projeto 

que incluem elementos como edifícios, ruas, melhorias de transporte público, entre outros 

(Centenaro 2017, 50). 

 



60 
 

 

 

Os softwares BIM mais conhecidos no mercado são: o Revit Architecture, da Autodesk; o Navisworks, 

da Autodesk; o ArchiCad, da Graphisoft; o Bentley Architecture, da Bentley; o Digital Project, da 

Gehry Technologies; o Tekla Structures, da Tekla Corp; o DProfiler, da Beck Technologies. Sendo que 

os dois sistemas mais usados no mercado brasileiro são, o Revit e o ArchiCad (Baia, Miranda and Luke 

2014, 2). 

O Revit Architecture foi introduzido pela Autodesk em 2002, depois da aquisição do programa de 

uma empresa iniciante. O Revit é uma família de produtos integrados que atualmente inclui o Revit 

Architecture, o Revit Structure e o Revit MEP (Eastman et al. 2014, 57). Ainda segundo os autores, 

pode-se destacar como pontos fortes do Revit: É fácil de aprender e sua funcionalidade é organizada 

em uma interface bem projetada e amigável. Bem como possui um amplo conjunto de bibliotecas de 

objetos desenvolvidos por terceiros. 

O ArchiCad é a mais antiga ferramenta BIM de projeto de arquitetura continuamente no mercado e 

disponível hoje. A Graphisoft começou a comercializar o ArchiCad no início dos anos 1980. Seus 

pontos fortes são: Interface intuitiva e relativamente simples de usar, além de uma grande biblioteca 

de objetos e um rico conjunto de aplicações de suporte em construção e gerenciamento de facilities 

(Eastman et al. 2014, 59).  

O software Urban Canvas é um exemplo de software BIM voltado para o planejamento urbano. 

Criado pelo Professor Paul Waddell, da Universidade de Berkeley, ele trabalha com o conceito BIM 

de integração das informações e visa um desenvolvimento colaborativo, permitindo aos urbanistas 

trabalharem em equipe no processo de modelação das cidades. Entre as várias possibilidades do 

software, destaca-se o estudo de múltiplos cenários para a mesma área, inclusive com uma quarta 

dimensão nos projetos, ao permitir a visualização da evolução no tempo, das diferentes propostas 

(Pereira Filho and Serra 2015, 7-8). 

O software InfraWork, da Autodesk, possui sistema de construção virtual de cidades, que permite a 

comunicação de diferentes ferramentas especializadas, e coordena informações através de banco de 

dados. Além disso, ele suporta a importação de modelos tridimensionais criados a partir do Civil 3D e 

do Revit, ambos da Autodesk também (Centenaro 2017, 90). 

Como o Building Information Modeling não corresponde apenas à aquisição e utilização de 

softwares, sua implementação seja na arquitetura, na construção, no ensino ou no planejamento 

urbano,  ocorre  de  forma  gradual, com referência aos seguintes estágios: a) BIM 1.0 – com enfoque 
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na  modelagem  paramétrica,  a  tecnologia é utilizada apenas como uma ferramenta, pois o processo 

de trabalho ainda é individualizado, sem envolvimento e colaboração de outras disciplinas; b) BIM 

2.0 – com enfoque na colaboração, a tecnologia é expandida para profissionais de outras disciplinas 

(tornando-se multidisciplinar) e a interoperabilidade surge como termo essencial para que o BIM se 

torne um processo de trabalho; c) BIM 3.0 – com enfoque na prática integrada, amplia as 

possibilidades de interoperabilidade através de protocolos abertos e ambientes de trabalho virtuais, 

na busca de que todos os agentes envolvidos possam contribuir coletivamente, dentro das 

especificidades de suas disciplinas. 

City Information Modeling (CIM), surge como um importante instrumento para conectar análise e 

proposição em um planejamento baseado em dados. Devendo ser estudado enquanto uma 

abordagem computacional que mensura indicadores e visualiza em cenários as decisões de 

planejamento urbano ao longo do processo (Lima 2016, 13). 

A utilização de modelos de cidades 3D permite o envolvimento do público, na participação da 

discussão de cenários alternativos no desenho do espaço urbano. As cidades 3D são muito úteis no 

planejamento urbano, em diferentes fases do processo: a) análise da situação atual, através de 

visualizações 3D; b) planejamento e controle, podendo promover simulações; c) apoio à tomada de 

decisões, com a possibilidade de visualização de diferentes alternativas; d) apresentação e 

visualização, com representação de dados que facilitam a analise; e) participação pública, com 

discussão mais consciente e com o envolvimento da população (Galego 2014, 14). 

O autor ainda descreve o caso de estudo de HafenCity – Hamburgo, para o qual foi desenvolvido o 

maior projeto do centro da cidade, onde estava previsto criar um espaço novo, para acomodar 

escritórios, residências, restaurantes e bares, bem como empreendimentos voltados para cultura e 

lazer. A utilização de modelos de cidade 3D mais realista se apresentou muito útil no processo de 

planejamento urbano. 

Realidade aumentada (RA):  

Suas potencialidades para o planejamento urbano. 

A Realidade Aumentada pode ser definida como sendo a sobreposição de objetos virtuais no mundo 

real, através de dispositivo tecnológico, melhorando ou aumentando a visão do usuário. No caso, os 

objetos virtuais, são trazidos para o espaço do usuário, de modo a garantir ao mesmo, segurança 

para interagir, sem a necessidade de treinamento. 
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Enquanto na Realidade Virtual, o usuário é imerso em um ambiente totalmente digital, a Realidade 

Aumentada se caracteriza como uma evolução desta, visto que ela combina objetos reais e virtuais, 

em um ambiente físico, no qual ambos coexistem alinhados e em tempo real. 

A Realidade Aumentada pode ser considerada como um facilitador da compreensão, logo, se 

caracteriza como uma importante aliada em processos participativos, como elaboração de Plano 

Diretor e tomada de decisões relacionadas a projetos urbanísticos. Com a aplicação da Realidade 

Aumentada, busca-se promover o interesse da população, garantindo ainda uma maior qualidade na 

participação, mediante uma maior compreensão na linguagem do desenho técnico. 

Pesquisas experimentais utilizando Realidade Aumentada já têm sido realizadas no Brasil, como 

exemplo tem-se a de Cupershmid, Ruschel e Monteiro, que objetivou entre outros aspectos, avaliar a 

percepção de usuários leigos, no processo de reconhecimento de equipamentos de áreas de lazer, 

utilizando modelos 3D, através de Realidade Aumentada, com a utilização de iPad. O resultado de 

reconhecimento foi elevado, 94%, demonstrando que o sistema RA, está funcionando como um 

mediador ou amplificador da visualização humana de forma satisfatória (Cupershmid, Ruschel and 

Monteiro 2013, 288-91). 

Outro exemplo de estudo de caso sobre Realidade Aumentada é a experiência realizada por Sopeña, 

Silva, Medvedoviski e Kerkhoff, que trata do uso da RA em processo de requalificação urbana, na 

cidade de Pelotas/RS. A pesquisa experimental permitiu concluir que o uso da Realidade Aumentada, 

entre outros benefícios, facilita o diálogo da população com os profissionais técnicos, a partir da 

compreensão mais próxima possível das consequências das propostas do projeto (Sopeña et al. 2015, 

7-10). 

A experiência com o sistema de Realidade Aumentada foi realizada através do aplicativo de 

visualização de RA, Augment, disponível no site http://www.augmentedev.com.  Como resultados, 

pode-se elencar a facilidade de acesso ao aplicativo, visto a existência de modalidade gratuita, além 

de uma interface bastante intuitiva, o que garante uma manipulação fácil.  No experimento 

realizado, o modelo tridimensional de uma árvore foi localizado na galeria do Augment e inserido no 

ambiente real de forma bem simples e rápida. Com simples movimentos touch screen na tela do 

smartphone é possível fazer alterações no objeto virtual, aumentando/diminuindo suas dimensões, 

ou descolando-o dentro do ambiente real, de forma a torna-lo o mais compatível possível com o 

cenário real. Percebeu-se, ao final, que a utilização da Realidade Aumentada facilita 

consideravelmente a compreensão de propostas de alteração no meio urbano. 
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Fig. 1: Experiência com Realidade Aumentada. 

 

Realidade virtual (RV):  

Possibilidades de aplicação no planejamento urbano. 

A Realidade Virtual ainda tem caráter inovador no Brasil, no entanto, o conceito atual de Realidade 

Virtual foi moldado através de um conjunto de iniciativas dispersas ao longo dos últimos 60 anos e os 

Head Mounted Display (HDM) não são novidade no mercado da Realidade Virtual (Dinis 2016, 13-

38). 

Exemplos de HDM são: 1- Samsung Gear VR, que utiliza as capacidades dos smartphones da linha 

Samsung Galaxy, sendo necessário a conexão micro usb para conectar o smartphone ao 

equipamento HMD. 2- VX Case, que utiliza as capacidades dos smartphones (Android ou iPhone). 
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As tecnologias de Realidade Virtual vêm sendo associadas à expressão “óculos do conhecimento 

especializado”, visto que, para as pessoas que não tem o domínio de desenho técnico compreender a 

linguagem de plantas baixas, cortes e fachadas se torna difícil, podendo ser comparado a “enxergar 

sem nitidez”. Nesse contexto, percebe-se a importância do uso da visualização de modelos 3D, em 

Realidade Virtual, para a comunicação de projetos (Sopeña et al. 2015, 3). 

Na comunicação de ideias e melhoria da percepção espacial, a Realidade Virtual poderá assumir um 

papel determinante, atuando como mediador na transmissão de informação, eliminando dúvidas ou 

dificuldades (Dinis and Martins 2016, 4). Com a utilização de modelos 3D em aplicações de Realidade 

Virtual, se promove a avaliação de projetos, antes da construção, intensificando as discussões e 

consequentemente ampliando o poder de decisão. No caso específico de aplicação da Realidade 

Virtual no urbanismo, é possível avaliar as propostas de projeto, inclusive simulando os prováveis 

impactos no ambiente urbano.  

A Realidade Virtual projeta um mundo virtual e permite a inserção do usuário. É uma ferramenta que 

atua na representação, na simulação e na avaliação. Na representação, a ferramenta tem caráter 

decisório no auxilio a compreensão espacial, principalmente para a população leiga, que apresenta 

certa dificuldade em “enxergar” em 3D. Na simulação, a Realidade Virtual contribui principalmente 

ao antecipar os resultados na apropriação do espaço projetado quando aplicada a empreendimentos 

urbanos, ou prevendo o crescimento das cidades.  

Projetos arquitetônicos ou urbanísticos modelados em 3D podem ser renderizados e utilizados para 

experiência de Realidade Virtual. A utilização de tal inovação tecnológica propiciará melhores 

resultados em termos de compreensão do projeto, com pessoas leigas, facilitando assim a 

participação dessas em processos como: elaboração de Plano Diretor e tomadas de decisões 

referentes ao uso e ocupação do solo urbano.   

Através de experiência prática com óculos estereoscópicos e preenchimento de um questionário, 

com voluntários sem formação ou experiência na área de engenharia e arquitetura, foi avaliado o 

grau de percepção e entendimento do projeto, comprovando que a visão/entendimento do projeto 

com a apresentação em Realidade Virtual é superior a alcançada com a representação do projeto em 

3 dimensões (Moraes and Rodrigues 2017, 2-4). 

A experiência com o sistema de Realidade Virtual foi realizada através dos óculos VX Case, mas para 

tanto foi necessária a criação de um render in cloud com output type – Stereo Panorama, do modelo 

3D. Com a renderização na galeria pessoal, selecionou-se o item Preview your phone, e com o link 

gerado tornou-se possível a visualização do projeto com os óculos 3D. Como resultados, aponta-se a 

facilidade para criação da renderização através do software utilizado (Revit – Autodesk), bem como a 
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rapidez de acesso ao projeto pelo link gerado. No experimento realizado percebeu-se que a 

utilização dos óculos 3D permite uma inserção do usuário no mundo virtual, facilitando 

significativamente a visão e compreensão do projeto. 

 
Fig. 2: Experiência com Realidade Virtual. 

 

 

Considerações finais 

Como resultado, identifica-se um grande potencial de colaboração das novas tecnologias estudadas, 

no processo de ordenamento territorial, embora casos específicos de utilização aqui no Brasil ainda 

não tenham sido implementados. Com relação ao BIM, no momento em que os órgãos licenciadores 

e controladores estiverem operando com plataforma BIM e exigindo que toda 

documentação/projetos apresentados pelos particulares também sejam BIM, características como 

interoperabilidade, riqueza e precisão de informações, modelo 3D, facilidade de simulações, serão 

importantes aliados tanto no processo de elaboração do Plano Diretor, no monitoramento da 

aplicação dos instrumentos, quanto na interação com a população. Com relação à 

interoperabilidade, significa que o modelo pode ser manuseado em diferentes softwares, pelos 

envolvidos, durante todo o ciclo de vida, o que facilita o monitoramento. A riqueza e precisão das 

informações contidas no modelo também colaboram no monitoramento, sendo ainda importante na 
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elaboração do Plano Diretor. O modelo 3D e a facilidade de simulações favorece a apresentação das 

propostas à comunidade, permitindo uma maior compreensão.  

A utilização da Realidade Aumenta durante reuniões com a população, pode facilitar a tomada de 

decisão, inserindo no ambiente real, as propostas de forma virtual. Como exemplo, pode-se mostrar 

como certa área livre do município (real) ficará após determinadas construções (ainda virtuais).  

Também é nesse cenário que a Realidade Virtual pode corroborar de forma significativa, quando, 

através de óculos 3D, é possível durante as reuniões e oficinas realizadas com a participação popular, 

transportar as pessoas, de modo que vejam como determinada área ficará após a liberação de obras. 
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EL PAISAJE CULTURAL AGRARIO DE LA UVA PASA EN LA 

COMARCA MALAGUEÑA DE LA AXARQUÍA 
 
 
 

 
Laura Domínguez Correa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen: La Axarquía, es una de las comarcas históricas más reconocibles de Andalucía por su 

identidad cultural y paisajística. En el interior de ésta nos encontramos con un paisaje de 

laderas abancaladas, donde el protagonista es el cultivo la vid, a la que acompañan higueras, 

olivos y almendros; y que, junto a los núcleos poblacionales, conforman su paisaje 

característico. 

Existe un Paisaje Cultural a destacar en la Axarquía, el de la uva pasa, por ser un paisaje único 

en el mundo, que sigue manteniendo sus valores de autenticidad y singularidad. Y que 

actualmente se encuentra en una importante encrucijada debido al posible deterioro de sus 

valores patrimoniales frente a la priorización de otros factores productivos o económicos. 

Actuaciones idóneas para intervenir en los paisajes agrarios de la Axarquía deben 

corresponderse a actuaciones de gestión y reordenación de los territorios. Debe ponerse en 

práctica el concepto de la multifuncionalidad agraria, y donde la figura fundamental debe 

seguir siendo la del agricultor.  

Un modo de protección de estos paisajes agrarios, gestionados por las pequeñas comunidades 

locales, es la declaración de SIPAM. Y el paisaje cultural agrario de la uva pasa en la Axarquía, 

ha sido nombrado SIPAM recientemente – noviembre de 2017 –, que ha sido un importante 

reconocimiento para poner en valor este paisaje agrario y que siga manteniéndose la vida rural 

en la comarca. 

 

Palabras claves: Paisaje Cultural; Patrimonio Agrario; SIPAM; Uva Pasa; Axarquía. 
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RAISIN IN THE DISTRICT AXARQUÍA 
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Abstract: Axarquía, it is the most known historical district of Andalusia by her landscape identity. In 

the inside district we find a landscape composed by raised terraces in mountainside, with the 

grapevine, olive, almond trees… Join together the white village create this special landscape. 

There is an important cultural landscape in Axarquía, this is the raisins landscape; which keep their 

values such as the authenticity or the singularity. And what currently are in a dilemma because the 

possible damage of this heritage in front of productive or economic factors. 

The best intervention to work on the Axarquía agrarian landscapes must be the type of management 

or re-planning the territories. We must to applicate the concept “agrarian multi-function”, and the 

most important figure must going be the farmer. 

A way to protect these agrarian landscape, management by local community, is get the designation 

the GIASHS. And specifically, the agrarian landscape the raisin in the Axarquía is get this designation 

in November to 2017, which is important success and can help to keep the rural life in this territory. 

 

Keywords: Cultural Landscape; Agrarian Heritage; GIAHS; Raisin; Axarquía. 
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1 - Introducción 

La Axarquía es la comarca situada en la parte más oriental de la provincia de Málaga (de ahí proviene 

su nombre árabe) es una tierra llena de contrastes y diferentes matices, tanto físicos como sistemas 

productivos o las múltiples imágenes, … definida fuertemente por los límites físicos. Consta 

actualmente de treinta y un pueblos22 y abarca el territorio desde las estribaciones de Sierra Tejeda, 

Almijara y Alhama hasta la costa frente al mar Mediterráneo. 

La Axarquía, siendo un territorio de difícil acceso, agreste y complicado orográficamente, ha sido 

fuertemente antropizado desde las primeras civilizaciones (Paleolítico, fenicios, romanos, …) hasta la 

actualidad. El propio medio físico, así como su clima han determinado la forma de ocupación de este 

territorio a lo largo de la historia.  

En dicha comarca se pueden distinguir tres grandes unidades paisajísticas, grosso modo, claramente 

diferenciadas: la franja costera, la zona intermedia y la de media montaña, en el interior. Cada una 

                                                        

22 Los municipios son: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar; Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El 
Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, 
Moclinejo, Nerja, Periana, Riogordo, Rincón de la Victoria, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y la 
Viñuela. 
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de ellas se caracteriza por su morfología (de nuevo) y el principal uso productivo que tiene cada 

suelo, así como las diferentes problemáticas que soportan. 

La franja costera se caracteriza por tener una configuración física favorable (perfiles llanos o suaves, 

clima mediterráneo sin grandes cambios térmicos, …) lo que ha provocado que fuese una zona 

habitada desde las primeras civilizaciones (cartagineses o fenicios, y luego romanos, árabes, …), hasta 

la actualidad. Como en otras zonas de la Costa Mediterránea, se ha conformado como un frente 

completamente construido; a consecuencia de la implantación del fenómeno del turismo de masas 

desarrollado en la época de los años setenta y ochenta. 

La zona intermedia, la zona de regadío. Corresponde al valle regado por los ríos Benamargosa y 

Vélez, la antigua vega de Vélez. Al ser una zona también favorecida por la geografía ha sido una zona 

antropizada desde las primeras civilizaciones. El carácter de este paisaje de terrazas y bancales 

cultivados fue introducido por los árabes, y su sistema de regadío de acequias. Al desarrollarse el 

cultivo de la caña de azúcar, durante el siglo XIX de manera industrial, es en esta zona donde se 

produjo la transformación de este paisaje incluyendo importantes elementos patrimoniales 

industriales (ingenios, fábricas textiles, etc.) Actualmente esta zona se encuentra amenazada por el 

urbanismo descontrolado – hoy frenado por la crisis económica – y la implantación de cultivos más 

rentables – invernaderos –. 

La zona de secano interior. Esta zona incluye la parte más interior de la comarca, geográficamente 

conocida como la depresión Colmenar-Periana; y la de media montaña, a ambos lados de los ríos 

Vélez y Benamargosa. 

La depresión Colmenar-Periana, es el corredor natural que une Málaga con la provincia de Granada y 

está compuesta por los municipios de Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Colmenar, Periana, Riogordo y 

la Viñuela, principalmente municipios cerealistas y dedicados al cultivo del olivo. 

Y la zona de media montaña, que se encuentra en la parte más agreste de la comarca, debido 

también a su conformación morfológica se ha generado su paisaje: pequeños núcleos urbanos y 

cultivos de secano (vid, almendro, olivo…) que se ha mantenido invariable a lo largo del tiempo. En 

este enclave se encuentran los municipios de Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, 

El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, 

Macharaviaya, Moclinejo, Salares, Sayalonga, Sedella y Totalán23. 

                                                        
23 Clasificación según el libro de Olmedo Lucena, Diego (2007): Axarquía. Geografía humana y económica. CEDER-Axarquía, 

Benamocarra, Málaga. 
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En el interior de esta comarca nos encontramos con un paisaje de laderas abancaladas, donde el 

protagonista es el cultivo la vid, en su variedad Moscatel de Alejandría, a la que acompañan higueras, 

olivos y almendros; y que, junto a los núcleos poblacionales, conforman su paisaje característico. Las 

viñas se ubican en los terrenos de mayor pendiente, en cuya parte superior se sitúan los lagares y sus 

paseros, orientados al sur.  

Este es el ámbito de estudio elegido, denominado los “Montes de la Axarquía” que incluye los 

municipios de Moclinejo, Macharaviaya, El Borge, Almáchar e Iznate, además de la parte sur de los 

términos municipales de Comares y Cútar, y tangencialmente los pueblos de Benamargosa y el este 

de Vélez-Málaga. Es conocida como la “Ruta de la Pasa”, en el Plan Dinamizador de Producto 

Turístico Axarquía, de la Diputación de Málaga, de 2006. Teniendo en cuenta la definición expuesta 

por Carlos Rosa para el concepto de Segunda Costa – aquella porción de territorio inmediatamente 

posterior a límite costero, que no ha sido transformado por la acción de la actividad turística, y que 

ahora se ofrece como un espacio de oportunidad para investigar en la transformación de este paisaje 

en el futuro–, (Rosa Jiménez, 2012) se puede considerar que, este ámbito pertenece a este tipo de 

territorio, con una superficie de unos 60 Km cuadrados y una altitud media de unos 277 msnm. El 

territorio que conforma “las traseras” del espacio turístico maduro consolidado del frente litoral 

situado desde el Rincón de la Victoria hasta Valle Niza (Vélez-Málaga). 

2 - Descripción del Paisaje Cultural agrario de la uva pasa 

El paisaje de la uva pasa es un paisaje evolutivo, como otros paisajes agrarios, que sigue 

transformándose por encontrarse en producción, es decir, se trata de un paisaje vivo. Pero la 

conformación de este paisaje cultural agrario, al igual que tanto otros, posee una fuerte componente 

histórica. Y será imprescindible aprehender ese conocimiento, para poder interpretar correctamente 

todas las capas del paisaje hoy percibido. 

Analizando los procesos históricos acaecidos en el territorio de la Axarquía se puede afirmar que son 

tres los momentos o hitos históricos que forjarán el carácter del paisaje cultural hoy percibido en la 

Axarquía: el periodo nazarí en la época medieval, que será el germen del paisaje agrario de terrazas 

cultivadas y pueblos imbricados en las laderas montañosas. El siglo XIX, periodo convulso donde se 

suceden continuas crisis económicas y sociales, que tendrá como colofón la crisis de la filoxera, 

primera gran ruptura de modelo socioeconómico desarrollado durante siglos y desestructuración del 

modelo territorial, que había perdurado hasta entonces. Finalmente, la gran trasformación que va a 

afectar a la ordenación del territorio del interior de la Axarquía, y por tanto a la transformación de su 

paisaje, que será la inclusión en el modelo socioeconómico del fenómeno del turismo.  
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El territorio de la Axarquía es un territorio fuertemente antropizado desde las primeras grandes 

civilizaciones, nombrando desde los fenicios y romanos, que ocuparon sobre todo en sus costas; 

hasta la inclusión  de  los  musulmanes,  que  la  eligieron  como  lugar  de  asentamiento  y  que le 

dieron la  configuración territorial que ha llegado hasta nuestros días. Se puede decir que la cultura 

musulmana la que ha forjado el carácter que hoy se desprende de su paisaje: por una parte, la 

introducción de avances tecnológicos en la agricultura haciendo aterrazamientos y bancales en las 

laderas, y los modos de irrigación como acequias y canales para poder alternar nuevos cultivos de 

regadíos junto con la triada mediterránea tradicional. Y, por otra parte, su sistema de asentamientos 

en núcleos poblacionales muy densos imbricados en las laderas, junto con importante número de 

diseminados relacionados a través de una extraordinaria red de caminos. El paisaje generado por 

esta agricultura de secano cultivada en terrazas, donde la viña se convirtió en el monocultivo de la 

comarca, por el auge derivado de la exportación de los vinos y pasas hacia Europa. Este paisaje 

permanecerá invariable prácticamente hasta finales del siglo XIX, con la irrupción de la filoxera, como 

colofón a la continua crisis vitivinícola que venía desarrollándose desde el siglo XVIII. Ha de 

destacarse que desde siempre ha sido un territorio eminentemente agrícola, lo que ha determinado 

la generación de los paisajes que caracterizan esta comarca.  

Como en tantos otros paisajes culturales agrarios, el paisaje de la Axarquía se puede considerar que 

había mantenido sus características propias y se había ido adaptando a las diferentes circunstancias 

socioeconómicas, por haberse ido transformando mediante variaciones lentas y de forma sostenible. 

Sin embargo, en el transcurso del pasado siglo, las transformaciones se han producido en muy poco 

espacio de tiempo, y han generado grandes impactos en los territorios producidos. En el caso 

concreto de la Axarquía, el proceso de transformaciones que produjo mayores cambios en el modelo 

territorial fue el desarrollo turístico de la costa oriental, que se produjo años más tarde que en la 

Costa del Sol occidental, en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Tras la colmatación 

del litoral por la actividad turística, se produce la expansión del turismo hacia el interior de la 

comarca en forma de nuevos habitantes mayoritariamente extranjeros que se instalan en las 

antiguas parcelas agrícolas en busca de un clima, un paisaje singular y un aumento en su calidad de 

vida. Es cuando se inicia el proceso del urbanismo difuso en el interior de la Axarquía. Sin embargo, 

por sus características geomorfológicas – laderas “traseras” de la costa, que no poseen vistas sobre el 

mar, territorio con menos recursos hídricos – el espacio de los Montes de la Axarquía no ha sufrido 

estos impactos medioambientales y sociales derivados del proceso de urbanismo difuso. 
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Fig. 1: Panorámica del paisaje agrario de la uva pasa. Fuente: Laura Domínguez Correa (2015). 

 
Al igual que, en otros tipos de paisajes agrarios, la riqueza patrimonial de estos espacios emana de 

desarrollo de la actividad agraria sobre su territorio, y queda reflejada en su patrimonio 

arquitectónico, etnográfico, gastronómico, etc. Sin embargo, los elementos patrimoniales que 

caracterizan el Paisaje Cultural agrario de la uva pasa, por antonomasia son los lagares y los paseros. 

La vida rural y el desarrollo del trabajo en el campo en el caso del viñedo axárquico se realiza en el 

hábitat denominado lagar, edificación ubicada en el “pago”, parcela agrícola, donde se desarrolla el 

proceso de la vendimia y la pasificación – transformación de la uva en pasa –.  

Al igual que en resto de la Andalucía Penibética agraria – caracterizada por el minifundismo y 

construcciones de montaña –, el lagar sirve de reflejo de la arquitectura popular axarqueña, una 

arquitectura que surge de la necesidad y la adaptación al medio, sin uso de decoraciones ni 

elementos superfluos, aportando una respuesta realmente sostenible. Normalmente se trata de una 

construcción de uno o dos cuerpos, de muros de carga, techados por una cubierta inclinada a una o 

dos aguas, y siempre de una altura. 

El lagar de la Axarquía posee dos funciones principales, por una parte, es el lugar de trabajo, y por 

otra también desarrolla la función residencial de forma temporal. El lagar es el lugar de producción: 

es donde la uva se transforma en pasa. Una vez traídas los racimos de pasas de los paseros, se 

procederá a su picado, cribado y envasado en las cajas de madera, actividades que se realizan en el 

emparrado y la cocina del lagar. Posteriormente se procede a su almacenamiento en los dormitorios, 

hasta que serán trasladadas al distribuidor para ser comercializadas. Tampoco hemos de olvidar una 
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función no menos importante: la función social del lagar, como dice Gámez Lozano (Gámez Lozano, 

2004), es un lugar de encuentro y reuniones. 

El pasero es lugar concreto donde se produce la transformación de los racimos de uvas en las pasas. 

Este es el elemento arquitectónico que ha perdurado hasta nuestros días porque no ha perdido su 

vigencia y le ha dado las señas de identidad a esta comarca. También es denominado secadero, toldo 

o almijar – proveniente de la voz árabe al-mixar, que significa secadero –. Normalmente se ubican 

cerca del lagar, en la zona de solana y el número de ellos da cuenta de la importancia del lagar al que 

pertenecen. Consiste en unos rectángulos de tierra sin arar, presididos por un murete triangular 

blanqueado con cal denominado “cabecero”, colocados en batería aprovechando la pendiente del 

terreno. Sus dimensiones oscilan entre 3 y 4 metros de ancho; y 10 o 12 metros en la dimensión 

longitudinal. Sobre los vértices de los triángulos – de unos ochenta centímetros de alto – se coloca un 

travesaño de madera o un haz de cañas amarradas, para poder proteger el pasero con toldos y evitar 

que la humedad y el rocío dañen los racimos de uvas, colocados sobre el suelo de tierra. A ambos 

lados del pasero existen unos pasillos “calles”, para facilitar la revisión de los racimos y poder 

voltearlos, así como evitar el agua en caso de lluvia, y drenar fácilmente. 

 
Fig. 2: Vista del lagar y los paseros en la actualidad. Fuente: Laura Domínguez Correa (2015).  

 
3 - Encrucijada en la que nos encontramos 

Siempre las características geofísicas y medioambientales han incidido de forma directa en la 

estructura económica de la comarca: primero en el desarrollo de los cultivos de secano tradicionales, 

y luego la magnífica adaptación al clima que se produjo en los cultivos de subtropicales. Y por otro 
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parte, el clima y el paisaje construido favorecieron el desarrollo del turismo. Así pues, podemos decir 

que los tres factores que han contribuido a conformar el paisaje cultural del interior de la Axarquía 

en la actualidad han sido la agricultura, el turismo y el urbanismo. 

Es innegable la existencia de un Paisaje Cultural a destacar en los Montes de la Axarquía, el de la uva 

pasa, por ser un paisaje único en el mundo, que sigue manteniendo sus valores de autenticidad y 

singularidad, como ya se ha referido. Formalmente es un paisaje agrario, que como se ha comentado 

mantiene un alto grado de conservación en valores medioambientales, culturales y patrimoniales, 

quizás como en otros casos, por haberse desarrollado en espacios agrarios marginales de escasa 

rentabilidad económica, lo que ha permitido su invariabilidad en el tiempo hasta la actualidad. 

Teniendo en cuenta el factor de la agricultura, el territorio estudiado se encuentra en una situación 

paradójica. Por una parte, en el aspecto socioeconómico ha de decirse que la problemática que 

presenta esta zona de la Axarquía es que esta agricultura tradicional no produce altas rentas 

económicas y es una actividad complementaria a las economías familiares. Se siguen manteniendo 

los cultivos de secano, para mantener en uso las pequeñas parcelas familiares casi sólo por tradición.  

Sin embargo, en la coyuntura actual los vinos de la zona están viviendo un auge importante a nivel 

nacional e internacional, desarrollando una importante labor para darle continuidad a este paisaje 

cultural agrario. El desarrollo de la industria vitivinícola llevado a cabo tanto por empresas foráneas 

que se han instalado en la comarca, como empresas familiares autóctonas, está siendo un revulsivo 

económico muy importante para la comunidad local. 

Y por otra parte, el cultivo tradicional de secano está siendo sustituido por otros cultivos, 

denominados de “alta rentabilidad”, como son el mango, aguacate, ... en aquellas parcelas que 

tienen la posibilidad de aumentar el consumo de agua. Esta transformación en el uso de suelo 

agrícola conlleva importantes modificaciones en el territorio, como son la ejecución de grandes 

explanaciones, aumento de consumo hídrico de la comarca, sobreexplotando los acuiferos, ... lo que 

tambien conlleva la transformación del Paisaje Cultural de la uva pasa. 

En caso del turismo y el urbanismo, son dos factores que se encuentran íntimamente relacionados. 

Como se ha comentado anteriormente, la saturación de la oferta turística de la costa junto con la 

mejora de las comunicaciones y el desarrollo de la infraestructuras provocó el desplazamiento del 

turista – sobretodo extrajero y de edad avanzada – hacia el interior, que vino a desarrollarse como el 

llamado “turismo residencial”. Lo que realmente generó fue un desarrollo exacerbado de 

diseminados en suelo rural como segundas residencias. El desarrollo de este urbanismo difuso ha 

provocado que la antigua imagen de la Axarquía haya quedado difuminada.  
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De nuevo nos encontramos en una situación paradójica: el paisaje característico de terrazas 

abancaladas cultivadas frente a los pueblos blancos imbricados en las laderas montañosas, se 

encuentra en riesgo de desaparecer; paisaje que junto al clima, es el elemento esencial que se 

pretende usar como recurso turístico.  

4 - Actuaciones en los paisajes agrarios 

Teniendo en cuenta el mundo globalizado en el que nos encontramos, hemos de asumir que paisajes 

que se han ido forjando a lo largo de los siglos, pueden transformarse en un pequeño espacio de 

tiempo, en unos pocos años. Por tanto, frente a la situación en la que se encuentran muchos paisajes 

agrarios de amenaza por la incidencia de importantes transformaciones sufridas, derivadas de 

diferentes restructuraciones de las producciones en los usos del suelo – procesos urbanizadores, 

producciones turísticas, o cambios de cultivos poco sostenibles – en estos espacios, hemos de 

posicionarnos en defensa de los valores patrimoniales, culturales, medioambientales y sociales que 

transmiten los Paisajes Culturales Agrarios. 

Los paisajes rurales de larga trayectoria agraria que han perdurado hasta nuestros días, están sujetos 

en los últimos tiempos a cambios muy rápidos y a dinámicas muy activas. Intervenir desde la filosofía 

de paisaje puede ser la forma más adecuada para garantizar el mantenimiento de estos espacios, ya 

que está planteada desde la perspectiva territorial, y si el paisaje agrario se define por algo es por su 

carácter territorial. Es el paisaje más “apegado al territorio”, sin su base morfológica no se puede 

desarrollar la actividad agraria, y por tanto generar el paisaje agrario. 

Y, por otra parte, un elemento a tener muy en cuenta es el factor dinámico de estos paisajes 

agrarios, son espacios que se mantienen en continua evolución. Si desaparece la actividad agraria, 

desaparece el “carácter” de estos paisajes. Para evitar la fosilización de estos paisajes, más que 

buscar criterios de protección es necesario planificar una buena gestión para el mantenimiento de 

los paisajes rurales. 

Por ello se considera que las actuaciones idóneas para intervenir en los paisajes agrarios de la 

Axarquía deben corresponderse a actuaciones de gestión y reordenación de los territorios 

estudiados. Debe ponerse en práctica el concepto de la multifuncionalidad agraria, donde siga 

primando la dimensión agraria de estos espacios: 

La multifuncionalidad de los espacios agrarios considera que estos lugares no solo son aquellos 

donde se producen cultivos y alimentos para la comunidad, sino que además aportan otra serie de 

bienes de carácter público para la mejora de la sociedad, como son el mantenimiento 

medioambiental mediante el manejo tradicional de los usos del suelo, riqueza en la biodiversidad de 
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los cultivos, cultura y actividades recreativas, … (Silva Pérez, 2010). Así pues, en este escenario tiene 

cabida consideraciones como que los bienes proporcionados por el espacio agrario – el caso de 

recursos patrimoniales – pueden ser de gran relevancia en la reactivación económica de estos 

espacios, ya que los dotan de lugares de ocio y esparcimiento, muy apreciados por el turismo rural. 

Otro ejemplo puede ser, que este tipo de agricultura va a proporcionar productos saludables y 

territorialmente diferenciados, como productos ecológicos o con denominaciones de origen, lo que 

va en consonancia con la localización frente a la globalización, y la especialización agropecuaria 

frente a la homogenización.  

Como figura fundamental, los agricultores son indispensables para el entendimiento de los paisajes 

agrarios. Las políticas de conservación y de desarrollo rural deben favorecer por tanto el 

mantenimiento de los agricultores en el medio rural, ya sea a través de ayudas agroambientales, 

contratos de gestión o explotación sostenible. Al haber convertido al agricultor en gestores del 

territorio, comprometidos en la conservación de los paisajes agrarios de forma sostenible y con 

técnicas respetuosas con el medio ambiente; éstos aportan unos “bienes comunes” muy importantes 

para la sociedad. Y, por tanto, es necesario establecer un pago que valorice estos servicios, que 

redunde en su formación y en la mejora de su calidad de vida. 

En términos generales, en primer lugar, hay que considerar la premisa de que este paisaje siguen 

siendo un paisaje claramente agrario y, por tanto, la producción que debe regir la economía de estos 

territorios debe seguir siendo la agricultura. En segundo término, las economías familiares derivadas 

de la actividad agraria no resultan rentables frente a las grandes explotaciones agrarias; las 

actividades productivas de estos paisajes deben diversificarse, y complementar a la actividad agraria 

con el turismo, recurso económico de gran potencial en este territorio.  

 

 
Fig. 3: Trabajo en el pasero. Fuente: Laura Domínguez Correa (2017). 
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5 - La declaración de SIPAM 

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2002 en Johannesburgo 

(Sudáfrica), la FAO puso el acento en el peligro de desaparecer que se estaban enfrentando muchas 

agriculturas familiares y sistemas agrícolas tradicionales; frente a los procesos de la globalización e 

industrialización de la agricultura mundial. Por ello, surge la necesidad de salvaguardar y apoyar los 

sistemas del patrimonio agrocultural mundial. Y se propuso iniciar la gestión y conservación de los 

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) o Globally Important Agricultural 

Heritage Systems (GIAHS). 

“Los paisajes considerados Sistemas Ingeniosos de Paisaje Agrario Mundial son 

aquellos sistemas tradicionales basados en prácticas sostenibles del uso de los 

recursos naturales adaptadas a las condiciones locales; que fueron creados por los 

antiguos pobladores de las diferentes regiones y que han seguido siendo 

mantenidos y conservados por las continuas generaciones de los agricultores y 

pastores, hasta nuestros días” (Koohakan & Altieri, 2011). 

El programa SIPAM promueve la comprensión, la toma de conciencia y el reconocimiento nacional e 

internacional de los sitios de patrimonio agrícola. Pero no se propone la protección de un sitio 

patrimonial a modo de museo, o ruta cultural, … sino que plantea una “conservación dinámica” de 

estos sistemas agrícolas vivos y evolutivos. Es aquí donde radica la mayor innovación y aportación de 

esta propuesta a la gestión de estos paisajes. 

Por ello, se promueve esta conservación dinámica, que prima la protección del conocimiento de las 

comunidades  locales  junto con las posibles nuevas innovaciones que puedan ser introducidas para 

la mejora de la vida de la comunidad y el mantenimiento de estos sistemas agrícolas tradicionales. Se 

trata de mejorar y desarrollar las capacidades de las comunidades locales frente a la globalización y 

sistematización de la agricultura industrializada, la llamada “revolución verde”. 

Los SIPAM se caracterizan por poseer cinco tipos de bienes rurales: el capital natural (suministro de 

agua, variedad de especies, polinización, …), el capital humano (el conocimiento de técnicas 

ancestrales, la capacidad de trabajo, …), capital social (relaciones verticales – benefactor y 

beneficiario – como redes horizontales – comunidad que comparte los mismos intereses –), capital 

físico (infraestructuras de carreteras, canales de regadío, …) y capital financiero (los recursos 

financieros con los que cuenta la comunidad). 

Para que un sistema agrario, pueda ser considerado SIPAM, debe garantizarse el cumplimiento de 

una serie de condiciones para llegar a alcanzar la declaración de SIPAM por la FAO: 
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 Por contribuir a la seguridad alimentaria y sustento de las comunidades locales, basado en el 

intercambio y la cooperación entre comunidades locales para el abastecimiento de alimentos 

y otros bienes. 

 Porque cuenta con una importante riqueza de biodiversidad agrícola (variedad de especies, 

razas, …) así como otras formas de biodiversidad, como la convivencia con especies silvestres 

afines a los cultivos, fauna asociada al sistema agrícola, o el paisaje que lo rodea. 

 Que aportan un sistema de conocimientos tradicionales en el manejo de estos ecosistemas en la 

gestión de los recursos naturales, como la tierra o el agua; o las organizaciones tradicionales para 

el manejo agroecológico, reparto de los bienes o usos, como el reparto de turnos de riego, … 

 Que aportan cultura, valores y organizaciones sociales, por ello lo denominan agri-cultura. 

Son sistemas regulados por fuertes valores culturales, donde quedan organizado el sistema 

de reparto de beneficios, distribución de recursos y usos de los mismos, …; además de 

valores culturales que se refleja en fiestas, rituales, el llamado patrimonio inmaterial. 

 Finalmente ha contribuido a generar paisajes de gran belleza y con una importante 

componente estética, reflejo del equilibrio sostenible entre el manejo de los sistemas 

agrarios y los recursos naturales disponibles. 

Así pues, un modo de protección de estos paisajes agrarios marginales, gestionados por las pequeñas 

comunidades locales, es la declaración de SIPAM. La conservación dinámica de tales sitios y su 

identidad cultural es la base de una estrategia para el desarrollo territorial y el restablecimiento 

sociocultural.  La  superación  de  la  pobreza  no es equivalente a resignarse a la pérdida de la 

riqueza cultural de las comunidades rurales. Por lo tanto, el apoyo desde esta Iniciativa  Mundial es 

respaldar estas pequeñas comunidades rurales, para que sigan manteniendo 

estos sistemas agroculturales frente al proceso de globalización y degradación del planeta. Es por 

ello, que la mayoría de los SIPAM declarados hasta el momento se encontraban situados en zonas de 

desarrollo: Asia, África y América Latina. Ejemplos destacables de SIPAM pueden ser el paisaje 

agrícola de Chilote (Chile), las terrazas de arroz de Ifugao (Filipinas), los oasis del Magreb (Marruecos) 

o el sistema pastoril maasai (Kenia y Tanzania). 

Sin embargo, en los últimos años se han incluido declaraciones de SIPAM localizados en “los países 

industrializados”, también con una larga tradición de sistemas agrícolas que, en la actualidad deben 

rivalizar frente a las grandes economías agrícolas, o la globalización del mercado. Los ejemplos más 

recientes son el sistema de producción de la uva pasa en la Axarquía y el sistema agrícola del Valle 

Salado de Añana, en España, declarados en 2017; o el sistema de cultivo de ciruelas japonesa “Ume” 

en Minabe-Tanabe o el sistema agro-forestal en la región montañosa Takachihogo-Shiibayama, en 

Japón, declarados en 2015. 
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No hay duda de que se debe trabajar en colaboración, intercambiando información y compartiendo 

experiencias para aprender del mantenimiento de estos paisajes y la gestión de este patrimonio, 

desde las diferentes instituciones públicas a nivel internacional. 

Uno de los objetivos que también persigue esta institución es poder obtener una base de datos para 

en un futuro poder crear la categoría de protección de “Patrimonio Agrícola Mundial” y garantizar su 

conservación (Koohakan & Altieri, 2011). 

En julio de 2016, se iniciaron los trabajos para la presentación de la candidatura de la uva pasa 

moscatel de la comarca de la Axarquía y su sistema de producción, por parte de la Junta de Andalucía 

a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para que fuera reconocido como 

sitio SIPAM. Y como se ha referido anteriormente, ha sido nombrado SIPAM recientemente – 

noviembre de 2017 –, que ha sido un importante reconocimiento para poner en valor este paisaje 

agrario y que contribuya al mantenimiento de la vida rural en la comarca. 

Se trata con ello, contribuir a la defensa del viñedo moscatel y la producción de uvas pasas y la 

elaboración de vino en la zona. Estos sistemas han sido manejados desde su origen con 

combinaciones ingeniosas de técnicas y prácticas de eficacia probada, que usualmente han llegado a 

ser parte integrante de la economía y sociedad de las comunidades locales y de la conservación de 

los recursos naturales y la biodiversidad. 

 

 

Fig. 4: Declaración SIPAM de la uva pasa. Fuente: Laura Domínguez Correa (2017). 
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La producción de la uva pasa en la Axarquía, como SIPAM, es un sistema que aporta importantes 

valores patrimoniales agrícolas: 

Seguridad alimentaria y contribución a la alimentación de la comunidad. En el caso de la uva pasa 

del ámbito de la Axarquía la variedad que se ha cultivado tradicionalmente y que se ha mantenido 

hasta nuestros días es la Moscatel de Alejandría, también denominada Moscatel gordo o Moscatel de 

Málaga, y también la Pedro Ximénez. De origen fenicio probablemente, no puede obviarse en la 

cocina arábiga, y muestra la importancia de este alimento en la cuenca mediterránea desde épocas 

históricas pasadas hasta hoy. Desde su introducción en Europa en los siglos XVII y XVIII, se convirtió 

en uno de los majares más exquisitos de los mercados europeos, desarrollando una industria de 

máxima importancia para la economía de Málaga. Tras la irrupción de la filoxera y la crisis vitivinícola 

producida en el siglo XIX, es únicamente en esta comarca de la Axarquía donde se mantuvo el cultivo 

de esta especie llegando hasta hoy. El cultivo de las viñas sigue contribuyendo a la renta de las 

familias de pequeños agricultores, aunque de forma parcial. 

Biodiversidad agraria y ecosistemas. En un territorio tan agreste de fuertes pendientes, escasas 

precipitaciones, y suelos pobres para la agricultura (suelos esquistosos y pizarrosos), el sistema 

tradicional agrario de cultivos en terrazas y bancales, introducido en época musulmana, ha 

contribuido a la mejora de la biodiversidad agraria (variedad de la uva moscatel que pervivió a la 

plaga de la filoxera) junto con la combinación de otros cultivos (policultivos de olivos, almendros, …) 

mejoró también el entorno medioambiental, ha evitado la progresión de la erosión, y ha 

proporcionado equilibrio con especies de fauna y flora silvestre.  

Sistema de conocimientos y tecnologías adaptadas tradicionales. Como se ha dicho anteriormente 

la domesticación del territorio se produjo en la época medieval transformado las laderas de elevada 

pendiente en terrazas y bancales, donde se repartían los cultivos de secano tradicionales (olivo, vid y 

cereales) junto con la combinación de árboles frutales y productos de huerta, para el 

autoabastecimiento de la comunidad. Las técnicas y manejo del cultivo de la pasa se siguen haciendo 

de forma artesanal y de la manera tradicional: plantaciones a tresbolillo, cava y bina para mantener 

la humedad de la plantación y evitar la erosión, poda en vaso, secado natural por exposición al sol en 

los paseros, cortado y picado de los racimos secados de forma manual, … 

Cultura y sistema de valores sociales. La tenencia en propiedad de las pequeñas parcelas 

(minifundio) ha proporcionado un sistema social donde se respeta el uso de caminos comunes para el 

acceso a dichas parcelas (servidumbre de pasos), usos de los canales y fuentes, de domino público, … 

Creación de paisajes destacados. El uso del territorio a través de estos sistemas agrarios 

tradicionales ha formalizado un paisaje destacado singular, que posee grandes connotaciones 
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estéticas y refleja un equilibrio entre la naturaleza y las actuaciones del hombre. Se caracteriza por 

ser una combinación entre las laderas cultivadas de viñas, olivos y almendros, donde destacan los 

lagares y paseros como motas blancas en las lomas; junto a la imagen de los pueblos blancos, que se 

insertan en este mosaico de cultivos. 

Es innegable la importancia de este reconocimiento a nivel mundial del valor del Paisaje Agrario de la 

uva pasa de la Axarquía, al haber sido declarado SIPAM. Sin embargo, esta declaración persigue una 

“conservación dinámica”, como se ha comentado anteriormente. Es decir, será fundamental poner 

en marcha el Plan de Acción determinado para este territorio, para que realmente quede reflejado 

en la mejora de la vida de la comunidad rural de dicha zona. 
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Resumo: Procurando contribuir com as pesquisas relacionadas com os estudos sobre cultura e 

paisagem, o presente trabalho teve como problemática as marcas culturais presentes na paisagem 

do município de Picada Café/Rio Grande do Sul/Brasil. Desta forma, os estudos referentes à cultura 

tornam-se fundamentais para orientar as relações inferidas ao espaço, materializando características 

distintas, salientando símbolos particulares de determinados grupos e, ao mesmo tempo, 

diferenciando os mesmos. Neste sentido, as paisagens configuram-se atreladas a cultura de distintos 

grupos sociais. As buscas pela compreensão dos fatores que distinguem as diversas paisagens 

acabam por colocar a cultura como detentora dos aspectos que identificam cada grupo social. 

Metodologicamente realizou-se a operacionalização dos conceitos via levantamentos bibliográficos, 

o qual permitiu aprofundar a temática em estudo, bem como, estruturar a matriz conceitual, 

juntamente com a análise e interpretação dos resultados, permitindo uma melhor compreensão das 

marcas culturais alemãs na paisagem do município. Como considerações finais ressalta-se que as 

manifestações culturais alemãs são responsáveis pelas marcas materializadas na paisagem do 

município, uma vez que tais características foram herdadas de seus antepassados. Estas marcas se 

manifestam nas fachadas dos prédios e casas da unidade territorial, deixando evidente a 

preocupação com a preservação dos traços culturais de seus colonizadores. 

 

Palavras chave: Cultura; Paisagem; Etnia Alemã; Marcas Culturais. 
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CULTURAL MARKS PRESENT IN THE LANDSCAPE OF THE 

MUNICIPALITY OF STING COFFEE/RIO GRANDE DO SUL/BRAZIL 

 

 

Ligian Cristiano Gomes and Meri Lourdes Bezzi 

 

  

 

 

Abstract: Through the research that touches the studies on cultural and landscape, the present work 

had as problematic the cultural marks present in the landscape of the municipality of sting coffee 

/Rio Grande do Sul/Brazil. In this way, the studies related to culture become fundamental to guide 

inferred relations to space, materializing distinct characteristics, emphasizing particular symbols of 

certain groups and at the same time, differentiating them. In this sense, the landscapes are framed 

by the culture of different social groups. The search for the understanding of the factors that 

distinguish the diverse landscapes end up placing the culture as the owner of the aspects that 

identify each group. Methodologically, the concepts were implemented through bibliographical 

surveys, which allowed us to deepen the study theme, as well as to structure the conceptual matrix, 

together with the analysis and interpretation of the results, allowing a better understanding of the 

German cultural marks in the landscape of the municipality . As final considerations it is emphasized 

that the cultural manifestations of this ethnic group are responsible for the marks materialized in the 

landscape of the municipality, since such characteristics are inherited from their ancestors. These 

marks are manifested in the façades of the buildings and houses of the territorial unit, making 

evident the concern with the preservation of their cultural traits of their colonizers. 

 

Keywords: Culture; Landscape; German Ethnicity; Cultural Brands. 
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MUNICÍPIO DE PICADA CAFÉ/RIO GRANDE DO SUL/BRASIL 
 
 

Ligian Cristiano Gomes e Meri Lourdes Bezzi 

 

 

 
Fundamentação teórica:  

Conceituando Cultura e Paisagem 

A geografia tem como preocupação central, analisar a interface natureza-sociedade em seus diversos 

aspectos. A partir do momento em que a cultura passou a fazer parte dos seus estudos, originou-se 

um subcampo de estudo denominado de geografia cultural. Desta forma, a cultura é um conceito 

fundamental, pois descreve a relação do homem e sua apropriação da natureza. Ou seja, investiga as 

distintas práticas sociais. A cultura mediada pelos códigos culturais é representada e materializada 

no espaço, originando formas típicas, passíveis de reconhecimento pelos demais grupos sociais, 

sendo responsável pela diversidade das paisagens culturais. 

A concepção de cultura visa, em sua essência, ser percebida e transmitida através de gerações, 

destacando a individualidade dos agentes que são responsáveis pela sua perpetuação ao longo do 

tempo. Neste sentido, os estudos referentes à cultura tornam-se fundamentais para orientar as 

relações inferidas ao espaço, materializando características distintas, salientando símbolos 

particulares de determinados grupos e, ao mesmo tempo, diferenciando os mesmos, formando, 

portanto paisagens singularidades e/ou particularidades. 

Segundo Claval (1999, p. 163) é importante considerar que 

A cultura aparece como um conjunto de gestos, práticas, comportamentos, 

técnicas, conhecimentos, regras, normas e valores herdados dos pais e da 

vizinhança, e adaptados através da experiência a realidades sempre mutáveis. 

A cultura é herança e experiência. Ela é também projeção em direção ao futuro. 

Os outros mundos dos alhures permitem julgar o presente e pensar o futuro: eles 

dão aos seres humanos o poder de julgar o real, de discernir entre o bem e mal, 

de fazer escolhas e tomar decisões conforme as regras morais. Mas cada um 
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constrói, a partir das visões morais que a sociedade lhe oferece, e da sua 

experiência, horizontes futuros. Graças a esses horizontes, a cultura aparece mais 

como a força que dá a sua forma ao futuro que como a repetição do passado. 

Desta maneira, o estudo da cultura apresenta-se como uma das formas de interpretar e analisar a 

organização e/ou reorganização espacial, bem como, explicar a relação natureza-sociedade. De 

acordo com Wagner; Mikesell (2003, p. 29) “[...] a cultura atribui significado a tudo, desde sons vocais 

deliberadamente articulados até seres, objetos e lugares”. 

Nesta perspectiva, com base em Gomes (2001, p. 93), afirma-se que 

Há muitas formas possíveis de abordar e definir a cultura. Uma delas é vê-la como 

um conjunto de práticas sociais generalizadas em um determinado grupo, a partir 

das quais esse grupo forja uma imagem de unidade e coerência interna. O 

conjunto destas práticas exprime os valores e sentidos vividos por certo grupo 

social e a delimitação de suas diferenças em relação a outros grupos. Trata-se de 

um processo em que a aceitação de um patamar comum de comportamento é 

responsável pelas ideias de identidade e de patrimônio próprio. Neste sentido, 

cultura corresponde a certas atitudes, mais ou menos ritualizadas, por meio das 

quais se estabelece uma comunicação positiva entre os membros de um grupo. 

A compreensão sobre a temática cultural está associada a qualquer ação humana estabelecida na 

superfície terrestre, evidenciando tanto os aspectos materiais quanto os imateriais de determinadas 

culturas. Todos e qualquer estudo nesta área visam compreender o presente de um determinado 

grupo social, considerando seu passado e as interações e/ou relações com outros grupos étnicos. 

Pode-se dizer, então, que a cultura é responsável por transmitir ensinamentos que podem diferenciar 

as individualidades de determinados grupos sociais, tornado sua percepção sobre os mesmos, única. 

A identidade de uma cultura sobrevive ao tempo, mas não escapa da história, fazendo com que os 

povos que compartilham determinadas técnicas de comunicação apresentem traços comuns. Desta 

forma “[...] é através do estudo dos costumes, dos hábitos que se pode interpretar um determinado 

grupo social e perceber as disparidades regionais que orientam as análises espaciais do 

desenvolvimento”. (BEZZI, 2004). 

Neste contexto, Chelotti (2008, p.57) afirma que 

Cada grupo social vai expressar no espaço geográfico um determinado gênero de 

vida. No entanto, o gênero de vida não é algo imutável, pois a introdução de um 

novo elemento numa determinada região cultural, já é suficiente para modificar 

um velho gênero de vida, para dar a ele um novo dinamismo. Mas o gênero da 
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vida permanece, só que agora com a incorporação de novos elementos, e a 

eliminação de outros. 

Enfatiza-se, então, que os grupos culturais são responsáveis por organizar o seu espaço de vivência de 

acordo com suas crenças e ideologias, criando formas espaciais específicas. Por meio da diferenciação 

das pessoas e dos lugares, através das características empregadas no uso e ocupação espacial, têm-se 

o incremento dos aspectos que irão identificar cada grupo social. Neste sentido, aponta-se que a 

cultura caracteriza as peculiaridades vigentes em cada espaço. 

Salienta-se que a cultura se tornou um conceito chave para a ciência geográfica, explicando as 

diversas relações que o homem estabelece com a natureza e a sociedade na qual vive. Pode-se 

afirmar, então, que a cultura consiste em um conjunto de ações de um grupo social, por meio de um 

sistema simbólico, responsável pela sua identificação, sendo então, formas e funções repletas de 

significados, os quais são verdadeiros legados culturais que testemunham a história dos lugares e 

representam o sistema cultural orientador dos arranjos socioespaciais. (VOIGT, 2013). 

Neste contexto, pode-se dizer que a cultura é produzida entre grupos sociais, ao longo do tempo, 

considerando características típicas de cada indivíduo, enfatizando marcas históricas sob a paisagem. 

Tais perspectivas acabam por materializar cada grupo social, uma vez que os mesmos podem 

apresentar suas formas de pensar e agir sobre o espaço de vivência. Assim, os indivíduos assimilam 

ideias e valores semelhantes pela vida em sociedade, construindo, sobre a paisagem, marcas que se 

tornaram pertinentes e caracterizarão este grupo. 

Neste sentido, pode-se dizer que as distintas expressões, formas e marcas presentes na paisagem 

são resultantes das ações do homem no espaço. Tal processo dinamiza a estrutura paisagística 

contemporânea atual. Neste cenário, os elementos culturais possuem fundamental importância para 

entender o desenvolvimento da complexa configuração que o espaço/tempo/homem produz.  

Contextualiza-se que as diferentes estruturas e elementos culturais proporcionam as diversas 

singularidades e peculiaridades de um recorte espacial. O entendimento da paisagem natural ou 

cultural demonstra as interações, ao longo da história, conectam as civilizações, povos e gerações ao 

lugar e configuram a sua identidade.  

Para Sauer (1996, p. 256) enfatiza que 

A geografia baseia-se, na realidade, na união dos elementos físicos e culturais da 

paisagem. O conteúdo da paisagem é encontrado, portanto, nas qualidades físicas 

da área que são importantes para o homem e nas formas do seu uso da área, em 

fatos de base física e fatos da cultura humana.   
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Portanto, ao se abordar as marcas culturais presentes na paisagem, torna-se fundamental valorizar 

os diversos aspectos culturais, os quais estão materializados tanto no espaço urbano quanto no rural, 

possibilitando sua visibilidade em escala local e regional. Tais marcas configuram a paisagem, 

tornando evidentes na temporalidade distintos momentos da história das sociedades. 

Desta forma, salienta-se que desde há muito tempo e a partir de distintas perspectivais a paisagem é 

conhecida e reconhecida pela sociedade. Seja através das pinturas rupestres, expressando memória 

e observação dos elementos da natureza, seja pelos jardins constituídos para simular oásis dentro 

das cidades, ou ainda pela reprodução das formas naturais em pinturas, à humanidade busca 

compreender, registrar e adaptar os elementos naturais as suas necessidades. (MAXIMIADO, 2004). 

Neste contexto, Cosgrove (1984, p. 5) assinala que 

As mudanças nas formas como os homens se organizam para produzir suas vidas 

materiais resultam e, ao mesmo tempo, influenciam as mudanças no 

relacionamento com seus ambientes físicos. 

Pode-se destacar que, tais compreensões sobre as diversas acepções sobre o que é paisagem 

encontram-se atreladas às inúmeras etapas da evolução da ciência geográfica. Assim, o conceito de 

paisagem acaba por estabelecer um dinamismo conceitual, onde a noção sobre os processos tornam-

se de fundamental importância para estes estudos. 

Pontua-se que, mesmo considerando as ressalvas e cuidados que estes estudos encontram-se 

atrelados, a paisagem está intimamente ligada à cultura e a ideia de que as formas são representadas 

por discursos e pensamentos dos grupos que nela habitam. Sob esta ênfase, a cultura desempenha 

um papel importante no comportamento das pessoas em relação ao ambiente, ou seja, as paisagens 

apresentam, na sua configuração, marcas culturais e recebem, assim, uma identidade singular. Em 

outras palavras, a cultura seria o elemento que, agindo sobre o meio natural, resulta na paisagem 

cultural (SAUER, 1998). 

Desta maneira, a busca por compreender a paisagem, além fornecer importância significativa à 

cultura e a intervenção humana na definição de sua morfologia, torna-se fundamental considerar o 

papel do tempo. A paisagem passa a ser vista como transtemporal, pois junta objetos passados e 

presentes em uma construção complexa e dinâmica. (SANTOS, 2002). 

Neste sentido, as paisagens configuram-se atreladas a cultura de distintos grupos sociais. As buscas 

pela compreensão dos fatores que distinguem as diversas paisagens acabam por colocar a cultura 

como detentora dos aspectos que identificam cada grupo. Assim, a paisagem acaba por apontar o 

modo de vida destes em determinado período histórico, revelando a cultura, materializada por 

elementos culturais. 



90 
 

Salienta-se que as áreas de paisagem cultural são partes específicas, topograficamente delimitadas 

da paisagem, formadas por várias combinações de agenciamentos naturais e humanos, que ilustram 

a evolução da sociedade humana, seu estabelecimento e seu caráter através do tempo e do espaço. 

(IPHAN, 2004). 

Contudo, a paisagem que se pode perceber atualmente é o resultado de uma acumulação desigual 

de tempos históricos. (SANTOS, 1982). Portando, existem heranças que permanecem no presente, 

mas nem todas podem ser consideradas de valor patrimonial, ou seja, passíveis de um procedimento 

de valorização e de preservação. 

Martinelli e Pedrotti (2001, p. 39) ressaltam que  

A paisagem é o que vemos diante de nós. É uma realidade visível. É uma visão de 

conjunto percebida a partir do espaço circundante. Não tem, assim, uma 

existência própria, em si. Ela existe a partir do sujeito que a apreende. Cada 

pessoa a vê diferentemente de outra, não só em função do direcionamento de 

sua observação, como também em termos de seus interesses individuais. 

Pode-se dizer, então que algumas abordagens revelam uma preocupação em relação ao homem e a 

natureza, ou seja, busca-se a valorização da paisagem como documento histórico, para sua 

preservação como o locus no qual se encontram elementos de diferentes tempos e onde a história 

pode ser lida. Nesta perspectiva, a paisagem tem seu valor principal dado como representação da 

materialização da memória. (SCAZZOSI, 2003). 

Apesar da relação entre paisagem e cultura sempre existir, o conceito de paisagem cultural é 

significativo e excepcionalmente comum. No que tange o campo geográfico, este conceito é utilizado 

para se analisar a relação que o homem estabelece com a (re) construção da paisagem, ou a relação 

da herança cultural dos indivíduos que se encontram materializada simbolicamente na paisagem. 

Contextualiza-se então, que, os elementos que configuram uma paisagem encontram-se 

culturalmente atrelados a uma forte relação espacial e simbólica entre si. Para o seu planejamento é 

necessário compreender homogeneamente seus elementos, sejam estes naturais ou antrópicos.  

Objetivos 

Esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar as marcas culturais presentes na paisagem do 

município de Picada Café/RS/Brasil, enfocando a arquitetura típica germânica. 

Como objetivos específicos, a pesquisa visou: (a) resgatar o código material arquitetura da cultura 

germânica evidenciado em Picada Café/RS/Brasil; (b) identificar as contribuições do código cultural 
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arquitetônico presente na sua paisagem e (c) verificar as peculiaridades desta etnia no cenário 

paisagístico do município. 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada em etapas. Primeiramente, realizou-se a operacionalização dos conceitos via 

levantamentos bibliográficos, o qual permitiu aprofundar a temática em estudo, bem como, 

estruturar a matriz conceitual da pesquisa identificando os conceitos primordiais da investigação. 

A segunda etapa constituiu-se em levantamentos de dados em fontes secundárias, tais como: 

Arquivos Históricos, entidades de Pesquisas Culturais, Prefeitura Municipal, Secretária de Cultura, 

Museus, entre outros. Estas fontes foram fundamentais, pois são detentoras de informações 

significativas para a realização da pesquisa. 

Outra fase importante foi o trabalho de campo, o qual correspondeu à terceira etapa do trabalho. 

Este permitiu verificar e evidenciar os aspectos culturais presentes na paisagem, ou seja, aqueles que 

contêm as “marcas culturais”, expressas por meio do código cultural material germânico, 

arquitetura. 

A quarta e última etapa se refere à análise e interpretação dos resultados a qual permitiu a 

compreensão das marcas culturais presentes na paisagem de Picada Café. 

Breve caracterização dos aspetos inerentes ao processo de imigração alemã: Brasil/Rio Grande do Sul 

Para se abordar a imigração alemã no Brasil se resgata um pouco de sua história. As peculiaridades 

resultantes deste processo propiciaram as organizações/reorganizações socioespaciais dos 

municípios que receberam este grupo social. Durante o período que mediou este processo de 

colonização, ocorreu a configuração da atual organização espacial encontrada no estado do Rio 

Grande do Sul. 

Nesse sentido, ressalta-se que em maio de 1824, o imperador Dom Pedro I foi responsável pela 

primeira leva de imigrantes alemães no Brasil. O início da viagem pelo Oceano Atlântico já 

estabelecia o princípio de uma aventura desgastante. Os imigrantes eram desembarcados em áreas 

próximas ao Rio de Janeiro, no intuito de criar colônias agrícolas para abastecer a cidade. (ASSMANN, 

2009). 

No entanto, foi durante o século XX que a maior parte dos imigrantes alemães chegou ao Brasil. 

Desembarcam no país na década de 1920, mais de 70 mil alemães. A maior parte desses imigrantes 

não iria mais para as colônias rurais, mas para os centros urbanos. A cidade de São Paulo recebeu a 

maior parte dessa nova onda de imigração alemã, onde em 1918 viviam na cidade cerca de 20 mil 



92 
 

alemães. Outros foram para Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Houve também grupos de 

alemães na década de 1940 que emigraram para o Brasil por conta da Segunda Guerra Mundial. 

(ASSMANN, 2009). 

Todavia, a imigração de alemães se encorpa no cenário de motivações gerais da emigração europeia, 

onde se encontravam motivadas por transformações políticas, econômicas, sociais e culturais. O 

desenvolvimento do capitalismo industrial e a consecutiva decomposição dos laços feudais 

estabeleciam um ambiente de aversão populacional à frente de uma fronteira aberta e diante de 

uma utopia de América. 

A emigração alemã, como toda a emigração europeia se explica pelas grandes reorganizações sócio-

político-econômicas que passou a Europa no século XIX. A consolidação do Estado nacional alemão 

foi primordial para o crescimento do fluxo emigratório. Acrescenta-se, a isto, o fato de que no Brasil 

no século XIX abriram-se excepcionais condições favorecendo a imigração europeia. Na segunda 

metade deste século, chegaram a São Paulo, os imigrantes europeus com a finalidade de prover mão 

de obra para as lavouras do café e fornecer camponeses para núcleos coloniais que iam sendo 

criados pelo governo brasileiro. Destaque uma característica deste processo, o bilhete da passagem 

que os imigrantes recebiam ao embarcarem nos navios. (IBGE, 2018). 

No ano de 1824, o estado do Rio Grande do Sul principia o processo de imigração europeia dos povos 

germânicos ao seu território. Este processo de imigração alemã ocorreu durante o movimento 

migratório no período correspondente aos séculos XIX e XX. (IBGE, 2018). 

Para entender a estruturação a respeito da imigração dos europeus, a formação das primeiras 

colônias e, posteriormente, a compreensão do processo de organização/reorganização 

socioespacial/cultural no Brasil, deve destacar uma importante figura. Desta forma, ressalta-se que a 

precursora do processo de colonização de descendentes de origem germânica para o Sul do país, 

destacando o Rio Grande do Sul, foi Dona Leopoldina. A Imperatriz tinha como prioridade a 

colonização deste território por imigrantes de origem estreitamente alemã. Desta forma, os alemães 

foram instigados pela conquista da terra e com uma expectativa de vida com prosperidade. Neste 

sentido, inúmeros imigrantes deixaram o chamado Velho Mundo. 

Os primeiros colonos alemães desembarcaram no Rio Grande do Sul a partir de 25 de julho deste 

mesmo ano. Estes se estabeleceram as margens do Rio dos Sinos, onde atualmente se encontra o 

município de São Leopoldo. Neste primeiro momento, o grupo era composto por apenas nove 

famílias, totalizando 39 pessoas. Ao longo do período de 1824 a 1830 chegaram ao estado cerca de 

5.350 imigrantes. (ASSMANN, 2009). 
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O estado gaúcho passou por outras tentativas de colonização, sendo essas em locais de difícil acesso. 

Uma destas tinha como objetivo enviar grupos de pessoas que estavam causando algum tipo de 

problema, tornando-lhes indesejáveis em São Leopoldo. Essa nova corrente migratória dirigiu-se para a 

região das Missões, colônia de São João das Missões. A outra tentativa de colonização com imigrantes 

alemães ocorreu no litoral, na região de Torres, tendo como objetivo povoar a zona da mata entre o 

Rio Grande de Sul e Santa Catarina. Contudo, as inúmeras tentativas falharam. (FLORES, 1994). 

As peculiaridades físicas e naturais do estado gaúcho contribuíram para a materialização cultural 

desses imigrantes na paisagem. O clima frio característico da serra gaúcha assemelha-se muito ao 

clima da Alemanha. Desta maneira os colonos continuavam exercendo algumas de suas funções, 

como as ligadas ao uso do solo para as atividades agropecuárias. Destaca-se, também, a conservação 

das formas de construção das casas típicas desta etnia na paisagem do recorte espacial em estudo.  

Outro ponto que se evidência nessa fase diz respeito às características particulares das colônias, na 

qual se encontravam grupos predominantemente da mesma etnia. Nas oficinas tinha-se a 

preocupação de se misturar elementos culturais de diversas origens. 

Contextualiza-se que se torna notável a permanência do processo de colonização Brasil/Rio Grande 

do Sul, onde as características típicas, desta etnia, encontram-se presentes e materializadas nesta 

escala temporal que marcou o processo de colonização de imigrantes alemães no estado gaúcho. 

Deste modo, a região onde está localizado o município de Picada Café principiou sua ocupação por 

famílias de imigrantes alemães. Esta ação retomou após o processo de imigração ser interrompida 

entre os anos de 1830 e 1845. Estabelecida na encosta da Serra Gaúcha, Picada Café também é 

conhecida como Cidade dos Lírios (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Mapa de Localização do Município de Picada Café/RS/Brasil. 
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Desta forma, o processo de imigração é uma temática fundamental para os estudos culturais. Indagar 

e interpretar os sentimentos de pertença, seguidos de inúmeros objetivos de vida dos imigrantes, 

nos permite esclarecer a história do grupo étnico, no caso específico desta pesquisa, as marcas 

culturais presentes na paisagem de Picada Café que remetem a colonização típica alemã. 

Resultados e Discussões: 

Marcas culturais evidenciadas na paisagem de Picada Café/RS 

O município apresenta um relevo montanhoso, com vastas áreas de matas nativas, riachos que 

deságuam no Rio Cadeia, afluente do Rio Caí. Anteriormente a sua emancipação em 20 de março 

1992, Picada Café pertencia à Nova Petrópolis. Durante o processo de emancipação recebeu áreas 

dos municípios de Dois Irmãos, Ivoti e Nova Petrópolis. Desta maneira totaliza a sua superfície com 

83 km² em áreas cedidas e que deram origem ao município. (FLORES, 2004). 

Duas versões explicam o nome de Picada Café. A primeira, conta que os tropeiros que passavam pela 

estrada próxima ao Parque Histórico Municipal Jorge Kuhm, onde acampavam para tomar café e/ou 

pernoitar para seguir viagem no dia seguinte. A segunda versão destaca que os imigrantes receberam 

algumas mudas de café para serem plantadas em uma área localizada no município denominada 

Kaffeeck (canto do café). Essa plantação não prosperou, mas a localidade manteve o nome. (FLORES, 

2004). 

No município encontramos diversos bairros que remetem ao processo de colonização germânica, 

entre eles podem-se destacar os bairros Joaneta, Jammerthal, Morro Bock, Quatro Cantos, 

Lichtenthal, Picada Holanda, Kaffeeck. Durante o período de colonização de Picada Café, a grande 

maioria dos bairros apontados apresentava uma capela ou sala de orações, casas comerciais onde 

aconteciam os bailes, festas de casamento, competições esportivas, bolão, além das tradicionais 

festividades do Kerb. Atestando as características culturais de seu contingente étnico de origem. 

A essência cultural que determina a postura e atividades de determinado grupo social configuram-se 

materializadas na paisagem através da arquitetura típica deste grupo. Todavia, estabelece-se uma 

simbologia moldada de formas e significados culturais concretizados. Desta maneira, tais elementos 

caracterizam-se pelas formas específicas, evidenciando e transmitindo a materialização cultural desta 

etnia na paisagem de Picada Café. 

A herança cultural de um povo não é apenas fundamentada por elementos materiais, mas é 

constituída também de manifestações imateriais de sua cultura. Desta maneira, fundamentar formas 
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práticas e representações dos lugares estabelece a perpetuação e transmissão cultural que são 

fatores essenciais para a continuidade dos bens culturais e da imaterialidade da cultura. 

Desta forma, a arquitetura típica da etnia alemã salienta-se na paisagem no município. As fachadas 

de inúmeros prédios e as casas que circundam o Parque Municipal Histórico Jorge Kuhn imprimem na 

paisagem o Enxaimel, estilo de construção onde a madeira é encaixada entre si (Fig. 2). 

Ressalta-se que na Alemanha a construção Enxaimel se desenvolveu onde havia grande abundancia 

de madeiras adequadas e com maior resistência, chamadas de lei, ou seja, por toda a planície 

germânica e planalto médio, no centro da Alemanha. A madeira mais empregada era de Carvalho24, 

que neste período ainda era encontrada em grande quantidade nessas regiões. Mas o carvalho 

caracteriza-se por crescer muito devagar, necessitando de um período que chega há 200 anos para 

poder ser abatido. Por isso, ele começou a acabar e foi substituído pela madeira de Abeto25 e de 

Faia26. 

 
Fig. 2: Estilo arquitetônico característico da cultura alemã em Picada Café/RS/Brasil. 

Fonte: Trabalho de Campo (2017). Org.: GOMES, L. C. (2017). 
 

                                                        
24 É a designação comum das espécies de árvores do género Quercus da família Fagaceae. O gênero é nativo do hemisfério 

norte e inclui ta nnnn nto espécies caducas como perenes que se estendem desde latitudes altas até à Ásia tropical e a 
América. (FERREIRA, 1986). 

25 É o nome popular das diversas espécies do gênero Abies. São árvores coníferas da família das Pináceas, nativas de 
florestas temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. (FERREIRA, 1986). 

26 É o nome comum dado a diversas espécies de árvores, entre as quais o género Fagus (faias euroasiáticas e norte-
americanas). (FERREIRA, 1986). 
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Como a cultura germânica sempre teve uma população aldeã muito sedentária e onde os contatos 

entre as diversas regiões eram difíceis e pouco frequentes, a difusão do Enxaimel não foi linear. 

(WEIMER, 2005). Tal situação demonstra a presença desta marca cultural da etnia alemã na 

paisagem do município. 

Assim, entendemos que as marcas deste grupo encontram-se evidenciadas no município, 

materializado pelo estilo das construções típicas. Estabelecido na paisagem de Picada Café, o estilo 

arquitetônico configura-se como um meio de preservação e perpetuação das características dos seus 

colonizadores, mantendo viva a memória cultural desde grupo étnico. Deste modo, as inúmeras 

formas passíveis de reconhecimento da cultura materializadas na paisagem estabelecem-se para 

melhor compreensão das marcas culturais dos imigrantes germânicos.  

O Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn encontra-se atualmente como um portal turístico do 

município e possui espaço ao ar livre, bosque e lago. No espaço estão localizados prédios históricos 

que datam mais de 100 anos, com um armazém, residência, cozinha, sala de refeições, açougue, 

galpões, estrebarias, chiqueiros e um matadouro. No parque está situada a Biblioteca Municipal José 

Lutzemberguer e o prédio de uma antiga funilaria do Município (Fig. 3).  

 
Fig. 3: Construções presentes na paisagem de Picada Café que  denotam o estilo arquitetônico germânico.  

Fonte: Trabalho de Campo (2017).Org.: GOMES, L. C. (2017). 
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Neste sentido, a representação arquitetônica típica deste grupo social está presente e materializada 

na paisagem de Picada Café. Este fato pode ser observado nas fotos mencionadas, sendo estas, 

resultado do trabalho de campo realizado para essa pesquisa. Portanto, tal fato proporcionou uma 

análise/compreensão dos fatores norteadores que estruturam a compreensão das marcas culturais 

da etnia germânica presentes na paisagem do município. 

Mediante os aspectos analisados, pode-se afirmar que a materialização da cultura alemã no 

município de Picada Café tornou-se essencial para o desenvolvimento deste povo, uma vez que estes 

fatores moldam a paisagem e acabam por configurar as marcas típicas desta cultura com a realidade 

local/regional/nacional/global. 

Considerações finais 

A necessidade de preservação dos bens culturais são questões relativamente recentes no Brasil. 

Desta forma, as discussões sobre os aspectos inerentes que estruturaram o processo de imigração no 

território nacional estabeleceram marcas peculiares na paisagem. 

Neste sentido, mediante a realização do trabalho de campo em Picada Café, foi possível 

identificar as contribuições culturais e a presença da etnia germânica materializada na sua 

paisagem, as quais acabam por configurar as marcas culturais pertinentes a este grupo social. 

Destaca-se que as manifestações culturais deste grupo étnico são responsáveis pelas marcas 

materializadas na paisagem do município, uma vez que tais características são herdadas de seus 

antepassados. Neste sentido, os elementos culturais do povo germânico mantêm a singularidade 

espacial da unidade territorial, estabelecendo suas marcas culturais, preservadas e materializadas. 

Desta maneira, modela formas para organização e desenvolvimento, de tal forma que evidencia a 

perpetuação deste grupo social e de seu modo de vida.  

Salienta-se que ao realizar o trabalho de campo, atrelado às peculiaridades presentes na paisagem, 

foi possível observar as marcas culturais dos imigrantes alemães, permitindo analisar e compreender 

os inúmeros elementos culturais que configuram as singularidades paisagísticas do município. As 

perpetuações de traços arquitetônicos remetem a marcas materiais específicas desta cultura. 

Neste sentido, a arquitetura típica alemã apresenta-se de forma materializada na paisagem de Picada 

Café, destacando-se o Parque Histórico Jorge Kuhn, o qual é reconhecido como um ponto turístico e 

histórico, onde é possível conhecer a arquitetura típica dos povos germânicos, os costumes, a 

história e as crenças dos imigrantes na unidade territorial analisada. 
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A identificação das potencialidades culturais do município, através das marcas culturais fica 

expressiva na arquitetura da cidade. Estas marcas se manifestam nas fachadas dos prédios e casas da 

unidade territorial, deixando evidente a preocupação com a preservação dos  traços culturais de seus 

colonizadores. 

Ao término deste trabalho foi possível perceber as marcas presentes na paisagem do município, bem 

como a análise e compreensão deste processo histórico/cultural teuto-brasileiro no contexto local, 

considerando a perspectiva cultural, sua contribuição e perpetuação na paisagem para o 

desenvolvimento socioespacial de Picada Café até a atualidade. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 
  

NA VISÃO DOS ARTISTAS DE RUA 
 
 
 
 

Luís Alexandre Castanho, Yasmin Lubachevski e Arildo Camargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resumo: Define-se “mural urbano” como uma obra/manifestação pictórica inserida no meio urbano, 

no entanto, este tipo específico de expressão humana tem sido utilizado desde as primeiras 

manifestações de cunho artístico, como por exemplo, as pinturas rupestres nas superfícies das 

cavernas da Era Paleolítica e também os afrescos religiosos recorrentes durante toda a idade média e 

ainda hoje presentes em templos religiosos contemporâneos. Seguindo uma ordem cronológica, o 

termo e significado de “mural” foi moldando-se a cada expectativa, finalidade e movimento artístico 

da época em que se instalou no contexto das cidades. Neste sentido, o presente artigo versa a 

respeito da “Ressignificação do espaço urbano na visão dos artistas de rua”, objetivando, através de 

pesquisa de campo, levantamento bibliográfico e correlativo, apontar as principais técnicas 

alternativas de produção muralista no país, bem como expor o papel e importância desse tipo de 

representação como forma de expressão de uma cultura específica, através do relato de artistas 

independentes, dos mais distintos centros brasileiros, como Curitiba, São Paulo, Porto Alegre e Rio 

de Janeiro, inseridos em múltiplos contextos e distintas produções, motivados por diferentes visões, 

transcendendo a relação da arte de rua com seu potencial transformador do espaço urbano e dos 

indivíduos por ela alcançados.  

 

Palavras chave: Curitiba; Arte Mural; Mural Urbano; Arte de Rua; Contemporâneo. 



100 
 

 

THE RESSIGNIFICATION OF URBAN SPACE 
  

IN THE VISION OF STREET ARTISTS 
 
 
 
 

Luís Alexandre Castanho, Yasmin Lubachevski and Arildo Camargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: An urban mural is defined as a pictorial work / manifestation inserted in the urban 

environment. However, this specific type of human expression has been used since the first artistic 

manifestations, such as cave paintings on the surfaces of caves of the Paleolithic Era and also the 

recurring religious frescoes throughout the Middle Ages and still present today in contemporary 

religious temples. Following a chronological order, the term and meaning of "mural" was shaping up 

to each expectation, purpose and artistic movement of the time in which it settled in the context of 

the cities. In this sense, the present article deals with the "Re-signification of the urban space in the 

view of the street artists", aiming, through field research, bibliographical and correlative survey, to 

point out the main alternative techniques of mural production in the country, as well as expose the 

role and importance of this type of representation as a form of expression of a specific culture 

through the reports of independent artists from the most different Brazilian centers, such as Curitiba, 

São Paulo, Porto Alegre and Rio de Janeiro, inserted in multiple contexts and different productions, 

motivated by different visions, transcending the relationship of street art with its transforming 

potential of urban space and the individuals it reaches. 

Keywords: Curitiba; Mural Art; Urban Mural; Street art; Contemporary.



101 
 

 

A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 NA VISÃO DOS ARTISTAS DE RUA 
 
 
 
 

Luís Alexandre Castanho, Yasmin Lubachevski e Arildo Camargo 
 
 

 

 

 

 

 

1 - A arte enquanto forma de expressão:  

      o cidadão e a capacidade transformadora do espaço urbano 

Não é de hoje que a arte de rua se faz presente no cenário urbano, impondo-se cada vez mais 

enquanto sinônimo de criatividade e liberdade de expressão. A cidade, cuja paisagem urbana sofre 

total influência do capital imobiliário, e, portanto, financeiro, “caracterizada principalmente pela 

arquitetura cinza para morar, prédios espelhados para trabalhar, e blocos de concreto (os shoppings 

centers) para lazer e consumo” (OLIVEIRA, Diogo, 2015, p.2), tende cada vez mais a servir de plano de 

fundo ao crescente anseio da população em registrar sua visão de mundo em meio à vida agitada na 

“selva de concreto”. Assim, as informações, mudanças e transformações transcendem-se de forma 

ágil no contexto das cidades e influenciam diretamente o cotidiano da vida das pessoas, o que é 

coerente com a atual era globalizada. 

“Levando-se em consideração que a cidade é uma construção humana antiga, cuja concepção 

genérica pode ser expressa pela aglomeração de pessoas, de equipamentos, de edificações e pelo 

dinamismo das atividades de um determinado local (...) (MARTIN, Maria; CÂNDIDO, Gesinaldo,2015, 

p.399), pode-se dizer que as pessoas, enquanto parte integrante deste aglomerado, e senão, parte 

essencial da articulação de todo este sistema, têm total poder de influenciar a realidade, cotidiano, 

mudanças e transformações anteriormente referidas, seja através dos cargos públicos que ocupam 

em meio ao cenário político ou, na esfera inversa, às críticas que projetam justamente sob este 

sistema, seja através de manifestações sociais ou da arte como forma de expressão, sendo ela 

formal, ou não.  
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MARTIN E CÂNDIDO (2015, p.399) apontam que, o aumento exponencial da pobreza em um 

determinado país, evidencia a crescente incapacidade dos governos em planejar, financiar e 

administrar suas cidades, aumentando os males sociais e as patologias urbanas, tais como violência, 

epidemias, entre outras”. 

Sendo assim,  

“[...] a rua, como espaço público dinâmico e de relações, permite uma análise que 

supera a enumeração dos elementos físicos que a conformam. Como espaço de 

transição, lugar de todos e de cada um, a percepção do urbano reúne desde os 

elementos sociais e comunicativos aos estéticos e funcionais, revelando o ritmo e 

as características próprias da população. As estratégias de representação, 

fundadas em posicionamentos e ações culturais promovidas no âmbito da Arte, 

nos revelam a organização dos setores sociais, culturais e políticos que interferem 

na construção da cidade contemporânea” (BRANDÂO, Cláudia Mariza, SCHMIDT, 

Elisabeth Brandão, FURG, ano não encontrado). 

Embora as práticas artísticas, em especial a arte urbana (e isso inclui o lambe-lambe, grafite, 

pichação, bem como demais formas de representação existentes) seja vinculada a preceitos de 

caráter estético, embelezamento e de disseminação da criatividade pelo espaço urbano, de modo a 

dividir espaço com a arquitetura, não é de hoje que tais formas de expressão acabaram por assumir 

um âmbito de caráter, também, político-social.  

A própria origem do grafite, diretamente associada às inscrições realizadas nas paredes da Roma 

antiga, mais particularmente na cidade de Pompéia, indica uma produção de cunho urbano onde 

foram encontradas diversas inscrições parietais dotadas de conteúdo significativo para uma maior 

compreensão do estilo de vida das camadas populares desta civilização, revelando escrituras 

parietais que traziam referências bastante similares àquelas encontradas nas inscrições de muros 

contemporâneos. Seus assuntos giravam em torno de suas atividades cotidianas, seus dissabores 

amorosos, suas paixões, rivalidades esportivas, suas preferências por este ou aquele gladiador, além 

da crítica e até ridicularização de determinados políticos. Cabe ainda atentar-se para o fato de tais 

produções serem imbuídas de forte conteúdo erótico e propagandístico, uma vez que muros e 

colunas localizadas em regiões típicas de baixo meretrício, anunciavam tanto o valor, quanto os 

serviços prestados pelas prostitutas da cidade, assumindo o papel da publicidade impressa atual. Não 

é por acaso que, com base nessas peculiaridades, AZEVEDO (2003, p. 48), em seu texto: “Grafites 

revelam como amavam os romanos” afirma que “os grafites de Pompéia eram o jornal da cidade”. 
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De volta aos tempos da Primeira Guerra (1914-1918), o cartaz, tido como precursor do lambe-lambe, 

por exemplo, teve um teor altamente persuasivo e de propaganda política, pois tinha a importante 

função de divulgar e promover os ideais dos lados confrontantes durante a Guerra, sendo, assim, a 

forma de disseminação principal da ascensão e queda dos ditadores e regimes políticos durante este 

cenário.  

O pôster de James Montgomery Flagg (1877-1960), apresentado na Fig. 1, marca o momento onde a 

propaganda política persuasiva substitui o desenho narrativo, passando a integrar letras e imagens, 

denotando assim, uma comunicação muito mais incisiva e eficiente, o que ia ao encontro dos 

objetivos de quem o encomendou. MEGGS e PURVS (2009, p.354) salientam que Flagg, produziu 46 

cartazes de guerra durante o ano e meio do envolvimento norte-americano no conflito da grande 

guerra, o que indica o nível de importância dessa mídia específica na cultura americana das primeiras 

décadas.   

 
Fig. 2: Pôster para recrutamento militar, 1917: “Eu quero você no exército americano”. 

 Autor: James Montgomery Flagg. Fonte: https://www.printcollection.com/products/i-want-you-for-us-army#.Wh8EqkqnHIU  

No decorrer do conflito, foram desenvolvidos meios de manipulação das massas, com o intuito de 

provocar sentimentos de revolta às nações inimigas, de modo a enaltecer preceitos de glória 

nacional e coragem militar, explorados em larga escala justamente através da utilização dos cartazes, 

sendo posteriormente retomados para usos semelhantes em distintos momentos, como na Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945) ou, então, no caso brasileiro, durante o período da Ditadura Militar 

(década de 1960 até final da década de 1980), momento em que este recurso, segundo OLIVEIRA 

(2015), foi muito utilizado como forma de expressão contra a repressão dos governos totalitários. 
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2 - A arte para todos: experiências individuais 

Muito se fala acerca das representações de arte de rua sob uma visão externa àqueles envolvidos em 

todo esse processo. Entretanto, tanto o Lambe, o Graffiti, como até mesmo a Pichação, referem-se à 

práticas que manifestam e ilustram acima de tudo a intenção dos indivíduos de inserirem-se no 

mundo, marcando presença numa realidade que cada vez mais condena os autores desse tipo de 

representação à obscuridade.  

“Essa discussão se deve ao fato do assunto ser tratado como vandalismo e 

entendido de um modo, por quem pratica, e de outro modo por quem observa e 

não faz parte do universo da pichação. A confusão das terminologias e diferenças 

entre grafite, pichação, arte de rua e a dificuldade de classificar essas 

manifestações como arte, escrita, intervenção, protesto ou mesmo pela variedade 

de estilos, faz do assunto um campo fértil para desentendimentos. Esses 

desentendimentos são desencadeados, principalmente, quando se trata de 

classificar ou entender a manifestação visual de um pichador, as formas de 

expressão e os motivos pelo qual as pessoas interferem na cidade desenhando ou 

escrevendo, podem ser os mais variados possíveis.” (SILVA, 2007, p.10) 

Afinal, tudo aquilo que foge da configuração inicial dos muros, fachadas e viadutos presentes no 

meio urbano, ainda é, devido ao pouco conhecimento e a opiniões rasas, malvisto e generalizado 

como vandalismo e erroneamente vinculado a um estereótipo único de autor. Entretanto, não 

apenas os murais urbanos, mas as práticas artísticas como um todo, refletem uma visão singular de 

cada autor, que por sua vez transmite uma proposta única que advém do repertório teórico e 

artístico próprio do indivíduo.  

Há uma grande distinção entre a consideração do que é arte urbana e vandalismo, de tal forma que a 

diferenciação entre tais termos é corriqueiramente relacionada à questão do grafite x pichação; de 

modo geral, respectivamente, enquanto o primeiro está relacionado à imagem, o segundo advém da 

escrita. Entretanto, uma grande parcela da população não considera a pichação como algo belo, mas 

sim como uma forma de expressão comumente associada ao vandalismo, delinquência e poluição 

visual, justamente por, em sua maioria, representar depredação do patrimônio público-privado, 

sendo marcada por palavras de protesto ou insultos, além de ser o objeto de demarcação de gangues 

que disputam um determinado território. 

“Justamente por concorrer com a comunicação de massa, a pichação faz uso de 

processos, de percepção e assimilação diferenciados do tradicional, ela possui 

uma gramática própria. Esse tipo de comunicação é desenvolvido, principalmente, 
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pelas grifes de São Paulo, pode-se afirmar que as letras desenhadas não são 

entendíveis pelo público leigo, somente, os pichadores e algumas pessoas mais 

atentas entendem. Esse tipo de escrita tem o objetivo de gerar status (ibope) para 

o indivíduo ou grupo que conseguiu, por exemplo, pichar num determinado num 

determinado lugar de difícil acesso e grande visibilidade. Esse tipo de atitude 

causa indignação nas pessoas, que não entendem o que está sendo feito, pois não 

conseguem ler as letras, e ainda por cima, concluem que por não serem 

autorizadas, as letras estão sujando aquele lugar, portando, constroem uma 

imagem negativa da pichação.” (SILVA, 2007, p. 22) 

Para os defensores do “pixo”, uma obra não precisa ser necessariamente bela ou autorizada para ser 

considerada arte e, neste sentido, renegar a cultura da “pichação” seria renegar a base, os 

primórdios do grafite e a transformação social que ele causa até hoje. A problemática, portanto, não 

se encontra no tipo de técnica utilizada, mas na ausência, ou não, de critérios e na forma com que 

ela se faz presente no espaço urbano, consideração que se aplica para ambas as maneiras de 

representação. 

“(...) apesar de ser uma atividade ilegal, é um movimento independente que os 

indivíduos atuam de forma a construir e decidir conscientemente as suas ações. O 

pichador propõe um novo significado para o local, ele transforma a cidade com 

suas escrituras.” (SILVA, 2007, p. 22)  

Dessa forma, é necessário que a população possua uma visão apurada sobre o assunto no intuito de 

saber diferenciar um tipo de representação de outra, assim como os distintos autores vinculados ao 

processo. Afinal, um mural urbano não deve ser visto apenas como uma obra pictórica, mas sim 

como um depósito permanente de arte e uma fonte inesgotável de técnicas e formas de expressão, 

sendo ele formal, ou não.  

CAMARGO (2008, p. 24-25) salienta que ao se libertar das amarras tradicionais do conceito de arte 

mural, pode-se percebê-lo como as diversas interferências urbanas causadas pelas mais variadas 

formas de expressão, que abrangem entre outras coisas, placas luminosas dispostas sobre edifícios 

ou vias, cartazes seriais colados sobre a arquitetura urbana, as diversas informações gráficas que 

compõem o grafite monumental de nossos muros, projeções de imagens digitais em paredes e, de 

certa forma, a apropriação de espaços direcionados a cartazes propagandísticos espalhados pela 

cidade, produções que ocupam funções que vão da exploração da cor e da forma à crítica social, 

política e ambiental. Conceito levado em consideração ao se escolher os artistas analisados na 

composição desse trabalho.  
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2.1 - Relatos dos artistas brasileiros 

Visando melhor compreensão da relação que existente entre as práticas de rua e o desenvolvimento 

do espaço urbano, buscou-se coletar relatos de artistas independentes das mais distintas regiões do 

país, com um maior enfoque nas capitais Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, afim de atribuir maior 

visibilidade a esses indivíduos e aos seus respectivos trabalhos.  

2.1.1 - Angelo Bonini 

O fotógrafo e modelo Angelo Bernardt Bonini, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, formado em 

Tecnologia em Fotografia pela Ulbra de Canoas/RS, por exemplo, que é conhecido por suas 

fotografias com teor subjetivo, que misturam poesia, nostalgia e melancolia fúnebre, possui uma 

visão mais profunda da relação da fotografia com o público, e dela como maneira de expressar seus 

sentimentos mais interiores: 

“A fotografia me transformou sem ao menos eu perceber, tornou-me uma 

pessoa mais sensibilizada ao olhar para as coisas que me cercavam e a partir 

disso, pude captar o universo que nunca havia percebido antes. Também 

notei como eu poderia moldar a fotografia; expressar os sentimentos que 

havia dentro de mim e mostrar para as pessoas como eu me sinto sobre o 

mundo.” (BONINI, Angelo, 2014) 

 

Fig.s 3 e 3: “Angelo Bonini” e  “Sempre há tanto para ver”, por Angelo Bonini  
Fonte: https://www.angelobonini.com/ 

 

Neste sentido, ele teve a oportunidade de participar de uma experiência de Lambe-Lambe, por 

intermédio da Prefeitura de Porto Alegre, onde ele se utilizou de uma de suas fotografias, intitulada 

“A filha da Terra” com o intuito de observar a reação das pessoas através da sua arte sendo 

estampada no centro da sua cidade. Além disso, explicita que a arte urbana cumpre um papel 

também social e transcende uma justificativa meramente estética, de modo a criar através dela, toda 
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uma dinâmica social e de troca entre os indivíduos por ela alcançados e os próprios autores destas 

representações: 

“Nem todos buscam contato com a arte ou têm tempo de ir a exposições, e por 

isso a arte inserida no meio urbano se torna tão importante. Justamente porque 

coloca todas as pessoas em contato direto com a arte. Tive uma fotografia que foi 

selecionada para um projeto da prefeitura de Porto Alegre de espalhar arte pela 

cidade. E algumas pessoas através do Instagram vieram me elogiar, e sei de 

algumas pessoas que roubaram a foto da rua. Mesmo sem saber se aprovo 100% 

ou não a atitude, achei muito bacana que as pessoas demonstraram reações; boas 

e ruins. A ideia nem é que as pessoas gostem ou admirem, mas que tenham 

alguma experiência estética com a obra. Parar por um  momento  na  correria  da  

metrópole  e poder respirar um pouco de arte é sempre algo inspirador e bonito 

para seguirmos com passos mais leves. Ver minha obra se degradando com o 

tempo foi algo lindo. Foi digno de perceber mesmo como as coisas se desgastam. 

Que o tempo exige a renovação.” (BONINI, Angelo, 2017) 

 

Fig.s 4 e 5: “A filha da Terra” e técnica “Lambe – Lambe”. Fonte: https://www.angelobonini.com/ 
 

2.1.2 - Nerone 

Nerone Prandi trabalha com a técnica do Lambe-Lambe. Sua arte faz crítica à política e está 

estampada nas ruas de São Paulo. A seguir, segue seu relato: 
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“Eu sempre me interessei por arte de rua. Desde pequeno. E também sempre 

gostei de cidades. Mesmo morando numa cidade pequena, minha vontade 

sempre foi de morar em São Paulo. Quando eu terminei o segundo grau no 

interior, eu catei minhas malas e vim pra São Paulo fazer cursinho. Eu queria fazer 

Arquitetura e Urbanismo. E fiz. Me formei em 1995 pela Faculdade de Belas Artes 

de São Paulo. Trabalhei com arquitetura por 10 anos, mas depois cansei. Deixei a 

arquitetura e comecei a fazer o que eu realmente queria (cartum).  Isso  foi  lá  em  

2006.  Eu  comecei  meu  primeiro  blog. Na época, os blogs estavam começando a 

aparecer e eu entrei na onda. E há 10 anos desenvolvo projetos de ilustração, 

sempre na internet. Eu sempre tive vontade de intervir na cidade. Pixo e Grafitti 

sempre me interessaram. Quando eu era pequeno e vinha passar férias em São 

Paulo, eu ficava admirado com as coisas que eu via aqui. Ah, um detalhe: quando 

eu era pequeno não existia o conceito de Grafitti. Era só pichação mesmo. Eu 

tenho 47 anos. Eu me lembro muito bem das pichações que eu via: "Abaixo a 

ditadura", "Anistia", etc. Isso era na década de 70 e a ditadura \ solta. Enfim, 

sempre me interessei por essas coisas, mas eu tinha pouco acesso, visto que eu 

morava no interior. Bom, então, depois que deixei a arquitetura para trabalhar 

como cartunista na internet, e depois de vários anos fazendo isso, minha vontade 

de trazer meu trabalho do mundo virtual para o real foi aumentando. E os lambes 

foram o meu jeito de fazer isso. A verdade é que meu trabalho é urbano e as ruas 

da cidade são o melhor lugar para eles estarem. Na rua eu posso me comunicar 

com qualquer pessoa. Me sinto próximo das pessoas quando eu colo meus 

lambes. Algumas vezes passa alguém e vem conversar comigo enquanto estou 

colando. Trocamos ideias e tal. E tem outras vezes em que sou criticado por 

pessoas que passam de carro e gritam da janela da bolha automotiva delas. Já fui 

xingado algumas vezes. Umas por "emporcalhar" a cidade. Outras, por causa da 

temática dos meus lambes (e isso tem se tornado cada vez mais frequente e mais 

agressivo). Então, mesmo com as dificuldades e os perigos, continuo colando. Eu 

prefiro saber que meu trabalho está sendo visto por qualquer pessoa a pensar 

que ele está fechado numa sala de galeria e que só algumas pessoas irão vê-los. 

Na rua não há intermediários. É o artista e o público agindo diretamente um com 

o outro. Isso me agrada bastante. Ah, e eu gosto do Lambe por seu caráter 

efêmero, de não permanência. Eu uso grude de amido de milho como cola, então, 

se alguém não arrancar o cartaz, a própria natureza o fará”. (PRANDI, Nerone, 

2017). 
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Fig.s 6 e 7: Lambe sob superfície e artista Nerone Prandi. Fonte: Nerone Prandi 

 
2.1.3 - Yesh-colab2 

Yesh é um artista da cidade de São Paulo que trabalha com a técnica do Grafitti. O artista preferiu 

que não fosse identificado. A seguir, segue seu relato (adaptado): 

“O que me levou a iniciar no Grafitti? No fim dos anos 90 a cidade de São Paulo, 

respirava a intervenção urbana em grande parte pelas pichações e em um 

moderado movimento de pessoas que queriam modificar a paisagem da cidade, 

mas de uma maneira diferente. Nesta época trabalhava como office boy e via 

muitas pinturas dos Gêmeos, Binho, Tinho, Vitché, etc... E aos poucos comecei a 

conhecer pessoas do meu bairro que faziam Grafitti ou queriam começar a fazer. 

Nisto, em especial um amigo, Kiu (in memorian) me chamou para começar a 

pintar e aos poucos fui me enturmando com o pessoal do meu bairro que pintava, 

Banguone principalmente, e iniciei a fazer Grafitti pela cidade, em especial 

Bombs, já que nesta época não tínhamos condições de comprar spray. Em 

resumo, o que mais me motivou a pintar foi a baixa qualidade arquitetônica  da  

cidade  que  privilegia   o   concreto,  o cinza e o vidro e abre mão das cores e das 

artes em seus projetos. O que eu espero do Grafitti? Nada! Mas acho que posso 

dar minha pequena contribuição ao Grafitti, mesmo sabendo que minha pintura 

não vai durar muito tempo. O que 

o Grafitti significa para mim? Uma válvula de escape dos meus problemas, um 

lazer, um hobby e principalmente liberdade de poder fazer o que quero, como 

quero e quando quero. Qual seria sua ótica do Grafitti? O Grafitti combina com o 
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urbano, ruínas de algo em construção, metrópoles, ou seja, é uma reação 

instintiva melhorar a feiura da arquitetura moderna.” (YESH-COLAB2, 2017). 

 

Fig. 8: Grafitti sob superfície. Fonte: www.instagram.com/yesh_one 
 

2.1.4 - Luís KN 

Luís Kin, vulgo Luís KN, é um artista da cidade de São Paulo que trabalha com a técnica do Grafitti. A 

seguir, segue seu relato (adaptado): 

“Então, meu nome é Luís Kin, tenho 33 anos e conheci o Grafitti em 1996. Na 

verdade, comecei mesmo com a pichação... Só que eu queria mais, não conseguia 

me expressar totalmente! Então pensei: ‘com o Grafitti, eu posso atingir as 

pessoas, passar uma mensagem. Entendi’. A pichação faz parte da arte urbana, 

Sampa respira arte urbana... A poluição, o barulho, a cidade cinza e nublada é um 

convite ao Grafitti. Muitas vezes fazemos Grafitti sem qualquer tema, o 

importante mesmo é o que você sente quando está ali, de frente para o  muro.  O 

que quer passar, talvez nem importe. Mas naquele momento exato, 

você se sente livre. Livre é uma palavra que eu gosto muito... Talvez por isso faço 

muitos pássaros, me dá uma sensação de liberdade. Acredito que estamos presos 

em uma grande bolha, aonde políticos fazem o que querem, aonde a saúde 

pública não atende o nosso povo, aonde policiais que eram para ser o exemplo 

acabam se perdendo em tanta sujeira. É difícil falar do que é errado, né, pois eu 

mesmo também não sou perfeito..., mas através da arte espero evoluir, crescer 

como humano! E quem sabe um dia ser uma pessoa melhor. Acredito que o 
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Grafitti possa fazer isso: criar uma consciência. Ele evoluiu... assim pelo menos 

comigo. Bom, aonde quero chegar: (...) Na verdade temos que tomar muito 

cuidado, não podemos perder nossa essência... Vejo que o Grafitti cresceu muito, 

hoje temos até termos muito bonitinhos, “artista urbano”. Mas quem conhece a 

história sabe que não é bem assim. O Grafitti nasceu na favela, ou no caso em 

Nova York, ou guetto... Foi um grito de socorro ao mundo, à sociedade... É para o 

pobre malandro, é de rua. Então se você se lembra disso toda vez que sair para a 

rua com suas latas de spray, beleza, vai que vai. Agora eu, pelo menos, não faço 

Grafitti visando fama ou status, faço por que amo muito. Quando uma criança 

passa e fica ali admirando sorridente... Ahhh malandro. Valeu o meu suor. Agora, 

se quero ganhar dinheiro? Pow, claro! Mas aí você pode fazer isso sem vender sua 

alma, entende?”. (KN, Luís, 2017). 

 

Fig.s 9 e 10: Grafitti sob superfície. Fonte: www.instagram.com/luiskinn 
 

2.1.5 - Seu Macaco 

A.C., vulgo “Seu Macaco”, é um artista da cidade de São Paulo que trabalha com a técnica do Grafitti. 

A seguir, segue seu relato (adaptado): 

“A arte se fez presente na minha vida desde muito pequeno e junto com ela um 

forte laço com a natureza. Passei por muitas linguagens, experimentando como 

autodidata diversas técnicas antes de chegar ao Grafitti, mas ainda jovem tive 

minhas  primeiras experiências em me apropriar do espaço urbano na periferia de 
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São Paulo. No início, usava pincéis para fazer todo tipo de desenho, até descobrir 

por conta própria, o poder da arte urbana em relação à sociedade, o quanto os 

desenhos poderiam trazer sensações, reflexões e sentimentos a qualquer pessoa 

que os observassem, seja eles quais fossem. Passei a fazer dois personagens: o 

Mendigo, "Dingo", que traz o questionamento social, e os Macacos. Produzo os 

dois nas ruas e saraus de São Paulo há sete anos. Começaram com esboços, da 

mesma maneira que minhas reflexões eram esboçadas em minha mente. A 

respeito do por que destes dois personagens: o primitivo foi algo que de imediato 

se ligou a imagem do primata, o quanto o macaco mexe com o subconsciente 

humano, nos leva as nossas relações primitivas, e dentro do cenário urbano 

percebi o quanto nos distanciamos do ser primitivo que ainda habita, mesmo que 

adormecido, o homem contemporâneo. O elo com nossa natureza estava 

quebrado e quando não, se mantinha ligado por uma pequena linha, pois a 

sociedade capitalista não permite a grande maioria juntar tempo e dinheiro para 

poder estar em constante contato com a natureza, a qual nos faz sentir o 

"macaco" que há em nós. Sabe-se o bem que o contato com a natureza nos traz, 

principalmente nessa selva de pedra caótica em que vivemos. O grande motivo 

desse distanciamento do nosso primitivo é o mesmo motivo que nos causa à 

desigualdade social que o "Dingo" retrata. O termo “Acumulação Primitiva”, 

criado por Karl Marx, continua nos tempos atuais, separando de forma violenta o 

produtor de seu meio produção, formando grandes massas de desocupados e 

consequentemente  um  grande  número de proletariado, mão de obra barata e 

desigualdade. O Grafitti é uma forma de resistência a essa força capital que 

massacra a sociedade, um grito que chega aos olhos de todos, ricos e pobres, 

atingindo cada um de forma singular. Faço o Grafitti e qualquer outro  tipo  de 

expressão artística por amor à arte, por necessidade de pôr pra fora minhas 

alegrias, angústias e sentimentos. Há necessidade de partilhar uma troca entre a 

arte e o olhar, mas não posso negar também que por trás dessas necessidades, há 

sim a vontade de reconhecimento dentro dessa sociedade massificada”. (A.c., 

2017). 
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Fig.s 11 e 12: Grafitti sob superfície. Fonte: www.instagram.com/seumacaco 
 
2.1.6 - Baarbara Ribas Maciel 

Barbara reside em Curitiba e trabalha com a técnica do Lambe-Lambe. A artista não possuía imagens 

disponíveis para a publicação. A seguir, segue seu relato (adaptado): 

Acho que fazer lambe, ou qualquer arte na rua, seja música ou algo visual, é 

ressignificar o espaço... No sentido que a rua é um espaço de passagem, não é 

algo que as pessoas dão importância, pois estão indo de um lugar a outro. A arte 

faz com que esse espaço mude de sentido, a pessoa pode olhar para o lado e ver 

um desenho ou uma frase que pode mudar a vida dela ou o até mesmo o dia. 

Então é meio que isso, interferir na vida cotidiana e normal e trazer algo artístico 

sem que a pessoa precise se deslocar para um museu. Significa também 

democratizar a arte, porque qualquer um pode passar e ver, do mais rico ao mais 

pobre. Arte: acho que é algo legal, algo que colore a vida. Então, levar  para  a  rua  

é  alegrar  a  vida  do  dia-a-dia  das  pessoas.  Também  é  um  

desprendimento, por que pode acontecer qualquer coisa, as pessoas rasgarem, 

levarem embora, te xingarem. Mas acho que é necessário para deixar a cidade 

menos cinza. O que eu espero, é que as pessoas respeitem mais, porque arte de 

rua é visto como crime, ainda hoje. Esse fim de semana, um cara foi preso porque 

estava tocando na rua e isso é ridículo! As pessoas veem as artes impressas como 

depredação de patrimônio e a música como perturbação de sossego. Mas isso é 

hipocrisia, porque a cidade já é um caos. A arte para mim não é ruim igual a 

polícia e as pessoas conservadoras pensam, é justamente o contrário. (MACIEL, 

Barbara Ribas, 2017). 
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2.1.7 - Mesí 

Mesí, de 32 anos, é um artista atuante na cidade de São Paulo, há quatro anos. O artista não quis ser 

identificado e preferiu ser referenciado somente por seu vulgo. Mesí abrange a técnica do Grafitti 

em seu trabalho. A seguir, segue seu relato (adaptado): 

“Acredito que todos nós nascemos com uma identidade e um propósito, só que 

não fazemos a menor ideia disto (ou ainda não adquirimos conhecimento 

suficiente para entender). Porém, com o passar do tempo, vamos perdendo esta 

identidade, não porque queremos, mas sim por experiências que vamos vivendo. 

Comigo foi assim: desenho desde que nasci e uma de minhas brincadeiras 

favoritas quando criança era desenhar e pintar. O tempo foi passando, fui 

assumindo responsabilidades e perdendo esta identidade. Estava tudo bem, 

trabalhava na área da saúde. Estava tranquilo e contente com minha rotina e 

cotidiano, até que aos 28 anos de idade, tive a oportunidade de entender o que 

vim fazer neste mundo. Uns vieram ser médicos, outros juízes, músicos, poetas, 

bailarinos, atletas, atores, operadores de maquinas, astronautas, cientistas, 

físicos, etc... E cada um com muita propriedade no que faz. Eu vim para ser artista. 

Acredito que assim como eu, a maioria de nós não sabe ou entende isto. Tudo 

ficou claro para mim quando, aos 28 anos, tive um princípio de infarto em minha 

casa. Lembro que pouco antes de apagar, falei com Deus para que ele fizesse 

conforme a vontade dele e me entreguei. Um filme  de  toda  a  minha  vida 

passou pela minha cabeça e vi que não tinha feito nada que realmente queria 

fazer e, acima de tudo, vim para fazer. A necessidade e as responsabilidades por 

mim assumidas ofuscaram a minha identidade. Então disse: se eu pudesse ficar, 

lutaria para ser quem eu nasci para ser. Na manhã seguinte pude abrir os olhos... 

Desde então, me dedico de forma integral a ser artista, e isto significa não aceitar 

as migalhas que me davam com a falsa ilusão do que seria o melhor para mim, de 

que estava fazendo as escolhas corretas, ou que seria bem sucedido se fizesse isso 

ou aquilo... Isto na verdade me fez estar à beira da morte. Se não tiver amor e 

verdade no que faz nada adianta, ser bem-sucedido é ser feliz fazendo o que 

gosta porque te dá prazer e não só porque te dará um salário. Ser bem-sucedido é 

se contentar com o pouco e ser extremamente grato quando alcançar o muito, 

sabendo que será mais do que mereço. Ser bem-sucedido é poder parar o que 

está fazendo a hora que quer e apreciar o que está a sua volta, sem cobranças ou 

sem se preocupar se vão achar que você está enrolando. Tudo te condiciona 
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automaticamente e involuntariamente a ser quem você não é e ainda a estampar 

uma falsa alegria em seu rosto. Eu não aceito. Que a tristeza do fracasso me faça 

aprender e que ela seja real. Que a felicidade seja natural a ponto de contagiar e 

motivar. Que cada momento seja intenso e verdadeiro. Assim espero provar a 

mim mesmo que, se é possível sonhar, posso realizar.” (MESÍ, 2017). 

 

Fig.s 13 e 14: Grafitti sob superfície. Fonte: www.instagram.com//mesigraff  
 
2.1.8 - Fancine Tucsynski 

Francine é uma artista de 18 anos, graduanda em Comunicação Organizacional pela UTFPR, que, por 

consequência das intervenções urbanas, dará início ao curso de Design Gráfico. Francine trabalha na 

área de comunicação interna de uma empresa e possui alguns projetos em andamento, relacionados 

a design independente. A artista trabalha com a técnica do Lambe-Lambe, na cidade de Curitiba. 

Segue, abaixo, o relato de Francine. 

“Eu gosto de arte desde pequena, sempre desenhei umas coisas, mas nunca 

pensei que seria algo maior do que um hobby. Apesar disso, acredito que como 

qualquer pessoa envolvida nessa área, tinha a vontade de um dia ver alguma 

gravura minha exposta/reconhecida. Mas com o tempo a gente vai percebendo 

que os corredores dos museus e galerias não são para todos. E é nesse ponto que 

a arte de rua abriu portas para mim. A rua não é seletiva, ela é plural. E isso é o 

mais legal, estamos falando de inúmeras ideias, históricos e realidades diferentes 

contrastando, discordando, conversando. Eu realmente acredito que a arte tem 

esse papel. Inclusive, o lugar que mais gosto, que já fiz intervenção, são as 

paredes da galeria na entrada do Largo da Ordem. Lá, existem diversos lambes e 

grafites, sem nada em destaque, demonstrando bem essa pluralidade. 
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Resumindo, acredito nesse poder de democratização da arte que o espaço urbano 

trás. Qualquer um pode colar cartazes por aí. É uma intervenção na e da cidade. 

Outro ponto muito interessante, é que a arte de rua proporciona que ambientes 

rotineiros e cinzentos sejam transformados. Esse tipo de arte incentiva que as 

pessoas olhem de forma diferente os espaços urbanos. Já é triste demais sermos 

submetidos a uma rotina quadrada e repetitiva, onde se não tem tempo para olhar 

para o lado. Sinto que essas intervenções são respiros em meio a tanto caos. 

Parecido com aqueles momentos em que a luz do sol incide de uma maneira linda 

nos olhos de alguém, ou quando vemos um casal  de  idosos  na  rua,  e paramos 

durante aqueles segundos só para admirar aquilo. A arte presente no dia-a-dia traz 

isso, seja através de gravuras coloridas em um muro cinzento, lambes que criticam 

alguma situação social e por aquele momento provoca uma reflexão em que o 

encontra, ou até músicos de rua que alegram a vida de quem passa pela Rua XV, por 

exemplo. Tudo começou quando desenvolvi um projeto na universidade, que 

propunha justamente essa intervenção na/da cidade. Meu amigo e eu decidimos 

analisar arte de rua em Curitiba que tivesse uma projeção política. A partir disso, 

conhecemos algumas técnicas e desenvolvemos alguns lambes que tinham artes 

relacionadas à política. Quando eu saí da faculdade um dia e vi meus desenhos 

expostos em uma lixeira, senti uma sensação maravilhosa e na hora pensei em fazer 

a mesma coisa com as gravuras que eu já produzia. A partir daí, comecei a realizar 

as intervenções em Curitiba. Lembro-me do primeiro dia em que eu fui colar meu 

lambes com um amigo, e com certeza foi um dos dias mais importantes da minha 

vida. Sempre tive muita dificuldade em me rotular como artista (aquele sentimento 

de que nós nunca somos bons o suficiente) e hoje eu começo a me apropriar desse 

termo e consegui tomar decisões até em âmbito profissional. Em relação a técnicas, 

existem diversas. Na minha opinião, a melhor é utilizar goma arábica diluída em um 

pouquinho de água. Mas, também uso a cola branca comum diluída em água, ou 

ainda, uma mistura de água, farinha de trigo e detergente. Quando eu comecei a 

assinar meus lambes com o user do Instagram, algumas pessoas chegaram a me 

marcar em fotos, entrar em contato etc. Já aconteceu também de me abordarem 

enquanto eu estou fazendo as intervenções e felizmente até agora, apenas com 

elogios e admiração. Por último, acho interessante comentar sobre a curta vida útil 

dos lambes em alguns pontos da cidade, no começo me incomodava muito com 

isso, mas agora eu percebo que é como a cidade respira”. (TUCZYNSKI, Francine, 

2017). 
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Fig.s 15 e 16: Ilustração e lambe-lambe sob superfície. Fonte: acervo cedido do autor. 

 

2.1.9 - Eduardo Bittencourt Pires 

Eduardo reside e propaga sua arte na cidade de São Paulo. O artista abrange a técnica da pichação 

em sua intervenção urbana. A seguir, segue seu relato (adaptado): 

“Então, o principal motivo para eu começar a escrever foi apenas diversão. A 

primeira vez que escrevi (fim de 2016) foi no último banco de um ônibus, lembro 

vagamente que a frase era "Se estiver passando na Eliseu de Almeida, (uma 

avenida cheia de buraco), segure bem firme". Deixei meu Instagram embaixo da 

frase, apenas por deixar mesmo, sem compromisso algum... Dias depois um rapaz 

me manda mensagem falando que achou engraçada a frase e desde então, fiquei 

escrevendo várias frases de minha autoria. As que não eram minhas, eu colocava 

os créditos de quem fez ela. Essa interação indireta com os leitores eu achava 

legal, não tinha a mínima ideia de quem iria ler, mas sábia que iriam. Hoje em dia 

não tenho tempo igual ano passado. Às vezes escrevo uma coisa ou outra, mas 

nem se compara a disposição de antes. (...) Sempre gostei de ter FeedBack de 

tudo que eu fazia, mas claro, nem todo mundo gostava. Quando comecei com as 

frases, eu tinha 57 seguidores, que era apenas conhecido, em um mês peguei mil, 

graças as páginas do Facebook e outros usuários do Instagram que também 

gostavam das frases.” (PIRES, Eduardo Bitterncourt, 2017). 
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Fig. 17: Pichação. Fonte: www.instagram.com/du.bp 
 

2.1.10 - Goh 

O artista, cujo vulgo denomina-se Goh, reside e propaga sua arte na cidade de São Paulo. Goh 

utiliza a técnica do Grafitti para estampar seu trabalho. A seguir, segue o relato do artista 

(adaptado). 

“Já gostava de desenhar na escola, até que comecei a pichar todo meu 

caderno. Pedi um dinheiro para minha mãe, para que eu pudesse comprar um 

spray para pichar. Foi então que ela me disse que só me daria se eu fizesse 

algum desenho na parede. Desde então, não parei mais. Eu já era envolvido 

com o hip-hop, dançava break, etc. Não só eu, mas muitos que estavam ao 

meu redor. Então, o Grafitti chegou para mim como se fosse alguém que te 

desse um molho de chaves na sua mão, mas não te falasse onde estavam as 

portas. Você aos poucos vai abrindo, uma de cada vez. Cada um aprende mais 

um pouquinho, conhece mais pessoas, é bem legal. Não é só pelo dinheiro... 

Moleque, né, só quer aventura... Ser conhecido. Hoje é mais uma terapia, uma 

forma de esquecer os problemas. Se vier algo depois, é consequência”. (GOH, 

2017). 
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Fig.s 18 e 19: Grafitti sob superfície. Fonte: www.instagram.com/goh84 

 

3 - Metodologia 
 
A fim de dar andamento à pesquisa e obter material, seja ele oral ou escrito, os métodos utilizados 

para a obtenção da incorporação do presente artigo se dão pesquisas correlativas, realizadas a partir 

de meios de comunicação como, por exemplo, redes sociais (Instagram, Facebook, WhatsApp), 

pesquisa bibliográfica e de campo e orientação presencial.   

4 - Reesultados obtidos  

Acredita-se que, em relação ao embasamento teórico do presente artigo: pesquisas sobre o histórico 

e atualidade da temática relatada, solidificaram a pesquisa, tornando-a de fácil compreensão aos 

futuros interlocutores do texto.  

A partir da análise das entrevistas e correlatos coletados, pode-se chegar ao resultado esperado, o 

qual se refere à comparação de distintas óticas, de artistas atuantes no mesmo ramo, sobre o 

presente assunto: a ressignificação do espaço urbano pelo intermédio da incorporação da arte de 

rua. 

Além de renovar e reinventar o espaço construído, de modo a atribuir, até mesmo, um novo 

valor arquitetônico a certas áreas pouco atrativas da cidade, como afirma Yesh-Colab2, é notória 

a capacidade coercitiva e expansiva que esse tipo de representação incide sobre as pessoas. Em 

muitas das situações, os temas representados não possuem uma temática social ou política que 

presuma uma interpretação ou mensagem assimilável com alguma circunstância real, como um 

cenário político vigente, por exemplo. Muito do que se é representado é puramente figurativo e 
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ainda sim consegue instigar a experimentação das pessoas. Como afirmou Angelo Bonini, a 

questão não é que as pessoas gostem ou sintam um apresso ao que visualizam, mas que tenham 

alguma experiência estética com a obra, independente de qual seja esta. “(...) a arte urbana tem 

um grande poder em relação à sociedade, de tal forma que os desenhos podem trazer 

sensações, reflexões e sentimentos a qualquer indivíduo.” (A.c., 2017). Como ressalta Luís KN, 

muitas vezes a real mensagem a ser passada não é o foco principal, o que realmente importa é o 

sentimento provocado quando se está de frente para o muro, ao artista, a quem visualiza e a 

troca que pode haver entre esses dois indivíduos. Não se sabe quem irá visualizar ou ler o que 

está exposto, mas se tem a certeza de que alguém irá, como salienta Eduardo Bittencourt Pires, 

em seu relato. 

Embora cada artista possua linguagem e temática própria, todos convergem para um mesmo ponto. 

Todos demonstram o poder de democratização da arte, afinal, como afirmou Francine Tuczynski, 

trata-se de intervenções na e da cidade. As cidades, por sua vez, não são nada se não forem 

constituídas por pessoas. Logo, a arte de rua só faz sentido se buscar a comunicação com elas. De 

acordo com Francine, os corredores dos museus e galerias não são para todos e, como completa 

Nerone Prandi, realmente não devem ser. Perde-se o sentido. Ele, por exemplo, prefere saber que 

seu trabalho está sendo visto por qualquer pessoa a pensar que ele está fechado numa sala de 

galeria e que só algumas pessoas irão vê-lo. A arte urbana é plural, é diversa, é constante, é 

renovadora e se renova. Renova-se, pois, apresenta um caráter efêmero, de não permanência e de 

curta vida útil, talvez pela baixa complexidade das matérias utilizadas (como grude de amido de 

milho como cola, goma arábica, farinha de trigo e detergente ou simplesmente cola branca comum 

diluída em água) que pela ação do tempo ou até mesmo das pessoas, se desvanecem. Mas é dessa 

forma que se dá espaço para um novo artista compartilhar seu olhar sob a realidade e a maneira com 

que a cidade respira.  

De acordo com Barbara Ribas Maciel, a arte urbana, por fim, está aí para todos; para alegrar e colorir 

o dia-a-dia do rico, do pobre ou de qualquer um que estiver pronto para seguir sua vida com passos 

mais leves (BONINI, 2017). O papel é justamente esse. “(...) é mais uma terapia, uma forma de 

esquecer os problemas. Se vier algo depois, é consequência.” (GOH, 2017). “Acredito que todos nós 

nascemos com uma identidade e um propósito, só que não fazemos a menor ideia disto (ou ainda 

não adquirimos conhecimento suficiente para entender).” (MESÍ, 2017). Depredação? Vandalismo? 

Isso é outra história. Não há mérito para este tipo de consideração em meio a tanta sinceridade 

sendo estampada por aí.  
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5 - Considerações finais  

A partir do desenvolvimento do presente artigo e, portanto, da troca de experiências obtidas por 

meio do contato direto com os artistas de rua encontrados, percebeu-se que as práticas artísticas 

transcendem meramente o ato de representação sob superfície (muros e fachadas); trata-se de algo 

relacionado com o âmago dos indivíduos e há todo um histórico de vida que se reflete no tipo na 

técnica de representação e na abordagem da mesma. 

Sendo assim, mesmo que haja discrepância sobre a estética resultante da arte urbana, aquela 

proveniente dos grafites, pichações e lambes-lambes, é deslumbrante como a arquitetura pode 

servir como plano de fundo para essa arte, proporcionando experiências estéticas e de convivência 

singulares, e também, como o contraste entre o bem puramente construído e àquele transformado 

artisticamente, é algo que enriquece estética e socialmente as dinâmicas urbanas.  

A arte urbana está muito além de uma superfície colorida ou desenhada, significa a manifestação do 

indivíduo sobre seu direito à cidade. Sendo assim, um mural urbano não deve ser visto apenas como 

uma obra pictórica, mas sim como um depósito permanente de arte e uma fonte inesgotável de 

formas de expressão, sendo ele formal, ou não. 
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TERRITÓRIOS METROPOLITANOS E PAISAGENS DESEJÁVEIS 
 

 
 
 

Luís Ribeiro 
 
 
  
 
 
 
 
 
A elevada intensidade de transformação dos territórios que têm suportado as actividades 

humanas ao longo dos séc. XX e XXI tem conduzido ao aparecimento brusco de paisagens que 

desafiam a sua inevitável percepção como elemento dinâmico e em constante transformação, 

assim como as aspirações da comunidade humana relativamente ao que “pretende fazer” com a 

paisagem. Ao ideal romântico em que a paisagem surge associada aos sentimentos e prazer 

estético que a mesma pode proporcionar, os conceitos ecléticos do séc. XIX adicionaram mais 

diversidade e riqueza de aspirações para a paisagem. Estes passaram a incluir questões de saúde 

pública, bem comum, recreio e lazer em zonas urbanas crescentemente congestionadas pela 

intensificação e diversificação das actividades humanas. 

O movimento ambiental trouxe para este domínio uma maior consciência sobre os valores 

naturais presentes e sua relação com a paisagem pretendida. Simultaneamente, as 

transformações dos territórios durante o séc. XX geraram paisagens e conceitos de 

entendimento extremados: as paisagens extraordinárias, belas, “of outstading beauty”, algumas 

antigas e patrimoniais; as paisagens sociais (espaço publico, parques e jardins) e, entre outras, o 

outro extremo: as paisagens muito transformadas, poluídas, intensas, culminando muitas vezes 

em abandono, ou expectantes. 

A crescente consciência da integração de estruturas ecológicas, corredores verdes, continuidade 

de zonas com identidade cultural e que garantam os processos naturais, tem ajudado a procurar 

soluções para o que se pretende da paisagem através do seu desenho, planeamento e gestão. 

Os territórios actuais, e aqui realçam-se os metropolitanos, apresentam uma diversidade tão 

grande, mas nem sempre entendida na sua plenitude. A atitude de recuperação é louvável. Mas 

o olhar de forma positiva para a constatação de situações que nos parecem absurdas, insolúveis, 
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negativas, prejudiciais à existência humana, pode estimular a criatividade artística, planeadora e 

arquitectónica.  

Nem todos os elementos entendidos pela comunidade como negativos o são necessariamente à 

luz de lógicas inerentes às várias profissões que procuram caminhos para uma “melhor 

paisagem”. A sua inclusão de áreas degradadas, abandonadas, desordenadas (por vezes 

convivendo com territórios cheios de valores naturais e culturais), e o entendimento do seu 

caracter e especificidade pode auxiliar a procura de paisagens que desejamos, belas, saudáveis, 

economicamente viáveis; na realidade, podem contribuir para definirmos melhor o que 

pretendemos da paisagem e encontrar soluções mais viáveis e implementáveis no curto e médio 

prazo. 

 
Usos diferenciados, e em mutação, dos territórios metropolitano de Lisboa: áreas edificadas residenciais, industriais e 

de infraestruturas adjacentes às zonas naturais ao longo das margens do Tejo. 
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LUGARES PÚBLICOS E TERRITÓRIO CONTEMPORÂNEO: 

OS SACRI MONTI DE PIEMONTE E LOMBARDIA 

 

 

Madalena Pinto da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: Os Sacri Monti italianos são o resultado de um processo complexo que começava por 

assinalar os sítios especiais do território transformando-os em lugares de significação extraordinária. 

Natureza e lugar edificado constituíam-se, então, como um conjunto que tanto potenciava o carácter 

mágico da paisagem, como demonstrava a capacidade de se adequar às diferentes formas de 

habitabilidade do homem.  

Tendo subjacentes os conceitos de território, de tecido urbano e de arquitectura, pretende-se inferir 

a capacidade de articulação sistémica destes espaços públicos e a sua competência no controlo das 

suas arquitecturas dispostas num vasto território peri-urbano. Estas considerações visam, sobretudo, 

o contributo para o debate actual sobre a prática das intervenções no território – distinguindo as 

vocações dos sítios, criando as formas que os qualifiquem como lugares arquitectónicos,  

assegurando a relação entre continuidade e transformação e testemunhando a capacidade que o 

homem foi demonstrando, em cada momento da sua cultura arquitectónica e urbanística, de poder 

transformar a natureza, servindo-se dela para a celebrar.  

Palavras chave: Sacri Monti; Lugares Públicos; Território; Paisagem; Natureza. 



127 
 

 
 

PUBLIC SPACES AND CONTEMPORARY TERRITORY: 

SACRI MONTI OF PIEMONTE AND LOMBARDIA 

 

 

Madalena Pinto da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The Italian Sacri Monti are the result of a complex process that began by signalling the 

special sites of the territory, transforming them into places of extraordinary significance. Nature and 

buildings thus became a set that exalted the magical character of the landscape, while demonstrating 

its capacity to adapt to the different forms of human habitability. 

Drawing on the underlying concepts of territory, urban fabric and architecture, it is intended to infer 

the capacity for systemic articulation of these public spaces and their power to control their 

architectures arranged in a vast peri-urban territory. These considerations aim above all at 

contributing to the current debate on the practice of interventions in the territory, by distinguishing 

the vocations of the sites, creating the forms that qualify them as architectural places, ensuring the 

relation between continuity and transformation and attesting the capacity that humankind has 

demonstrated, at every moment of its architectural and urbanistic culture, to both transform and use 

nature to celebrate it. 

 

Keywords: Sacri Monti; Public Spaces; Territory; Landscape; Nature.
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LUGARES PÚBLICOS E TERRITÓRIO CONTEMPORÂNEO: 

OS SACRI MONTI DE PIEMONTE E LOMBARDIA 

 

Madalena Pinto da Silva 

 

 

1 - Dos Sacri Monti  

 

 
Fig. 1: Il Sacro Monte sopra Varese nella Diocesi di Milano, 1692 (Incisione)  

 

Os Sacri Monti italianos são o resultado de um processo complexo que começava por assinalar os 

sítios especiais do território27 transformando-os em lugares de significação extraordinária - 

arquitecturas e espaços públicos singulares de carácter religioso. Natureza e lugar edificado 

constituíam-se, então, como um conjunto que tanto potenciava o carácter mágico da paisagem, 

como demonstrava a capacidade de se adequar às diferentes formas de habitabilidade do homem. 

                                                        
27 “No território, determinados sítios excepcionais na paisagem natural foram sendo eleitos como lugares especiais de 

edificação. Esta escolha criteriosa celebrava o carácter extraordinário do sítio, e consagrava a natureza como desígnio do 
homem, entendido na sua mais profunda antinomia: a aspiração suprema à sua completude (a natureza como conceito 
demiúrgico) e a necessidade constante da sua transformação (a natureza como lugar de habitabilidade). A escolha do sítio 
e a sua marcação, isto é, a apropriação dos elementos topo morfológicos da paisagem territorial como premissa da 
criação de lugares, constituía-se como o início do processo de fixação do homem e de uma urbanidade geográfica”.  
Madalena Pinto da Silva, Forma e circunstância: A praça na cidade portuguesa contemporânea (Porto: Edição Policopiada, 
Prova de Doutoramento apresentado à FAUP, 2009), 350-351. 
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Os Sacri Monti têm suscitado inúmeros estudos de variadas aéreas de investigação. De facto, estas 

estruturas integram, simultaneamente, quer a sua condição de espaços religiosos de peregrinação, 

quer a condição de percurso territorial e de arquitectura de excepção quer, ainda, a de ordenação 

singular no território de espaços públicos à escala geográfica. 

A partir dos finais do século XI, a crescente dificuldade para se visitar a Terra Santa e para se realizar 

a peregrinação aos seus lugares sagrados contribuiu para a idealização de “Novas Jerusalém” – a  

construção dos Sacri Monti, um conjunto de obras que desenharão, no território italiano e em 

lugares de excepcionalidade geográfica, santuários e vias de peregrinação onde se evoca o Calvário 

de Cristo.  A combinação harmoniosa de formas arquitectónicas dispostas ao longo de estruturas de 

caminhos, a magnitude das paisagens e o seu simbolismo consagram não só devoções religiosas e 

místicas como exaltam o carácter contemplativo dos espaços criados. Neste sentido, os percursos 

desenhados na paisagem integram, simultaneamente, uma sequência de arquitecturas e de 

narrativas que exaltam tanto a paisagem natural como a evocação de uma história sagrada através 

de um equilíbrio sábio entre natureza e artifício. A arquitectura das capelas, embora com acentuada 

individualidade formal, é parte de uma sucessão de configurações que interpretam as condições 

topográficas segundo regras muito específicas, criando uma estrutura organizada num sistema 

territorial identificável. 

 Na construção destes lugares esteve sempre presente não só a sua condição primigénia de sagrado, 

lugares que compõem e ordenam o território segundo uma ordem que reclama e aspira a uma 

espiritualidade, a uma manifestação ou revelação do sagrado, mas também a sua condição mais 

pagã, lugares onde se estabelece uma simbiose perfeita entre edificado e forma do território, uma 

organização do espaço com a tectónica do sítio. 

Na reavaliação das formas dos Sacri Monti e das suas características, interessará, prevalentemente, a 

sua contribuição para a valorização dos espaços de percurso e de paragem como um sistema 

complexo que se funda (paralelamente ao seu profundo significado de uso) numa  relação  particular  

entre  natureza,  geografia  e  topografia,  e se constituiu como estrutura 

territorial onde podemos reconhecer os elementos tradicionais da composição histórica do espaço 

público. Como referia Aldo Rossi, uma perspectiva fundamental para se enfrentar o tema dos Sacri 

Monti, para além de monumento ou projecto imóvel, insere-se na sua importância como texto 

extraordinário da história e como contributo sempre actual para os desafios da contemporaneidade. 

Embora, frequentemente, a prática arquitectónica actual se distancie do estudo das formas do 

território como valor fundacional da arquitectura e da importância da geografia como suporte da sua 
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exequibilidade, os temas de paisagem, geografia, topografia e natureza estão a ser progressivamente 

recuperados e começam a estar presentes numa urbanística alternativa que convém consolidar. 

A escolha inicial dos 9 percursos sagrados teve como referente a classificação destes casos como 

Património da Humanidade da Unesco, constituindo assim referentes documentados e estudados, 

inseridos em organização de salvaguarda o que permitiria uma aturada recolha de documentação e, 

simultaneamente, a verificação da pertinência dos objectivos por nós apontados. Com efeito, os 

inúmeros estudos, levantamentos e pesquisas sobre estes Sacri Monti versam sobretudo a sua 

condição de Património e orientam-se para as práticas da sua salvaguarda debruçando-se 

fundamentalmente nas especificidades das arquitecturas dos seus edifícios ou na pintura e escultura 

que albergam. 

Posteriormente, e em função das leituras efectuadas, decidimos acrescentar aos 9 Sacri Monti do 

Piemonte e Lombardia, declarados Património da Humanidade da Unesco, o Sacro Monte de Arona 

pelo seu significado peculiar. De facto, embora a construção de San Carlone seja um marco 

importante na história da construção da estatuária mundial, o Sacro Monte de Arona é também 

tema importante na história da arquitectura da tendenza italiana pelo que representou a sua 

discussão em torno de um sacro monte incompleto, não só como laboratório de investigação 

projectual mas também como temática de diferentes práticas pedagógicas. 

Resultam, assim, 10 os Sacri Monti que se estudam, numa primeira fase fazendo os seus percursos e 

percebendo e registando a realidade da sua constituição territorial: Sacro Monte della Beata Vergine 

del Soccorso, Ossuccio (1635); Sacro Monte del Rosario, Varese (1598); Sacro Monte della Santa 

Trinità, Ghiffa (1647); Sacro Monte di Varallo, Varallo Sesia (1488/93); Sacro Monte Calvario, 

Domodossola (1656); Sacro Monte di San Francesco, Orta San Giulio (1591); Sacro Monte di Santa  

Maria Assunta, Serralunga di Crea (1589); Sacro Monte di Belmonte, Valperga (1712); Sacro Monte 

della Beata Vergine, Oropa (1620) e Sacro Monte di San Carlo, Arona (1614).28 

Os percursos efectuados foram comprovando as características arquitectónicas, escultóricas e 

pictóricas das suas capelas (matéria tratada em inúmeros ensaios e provas académicas), mas, 

essencialmente, permitiram ir construindo (ou consolidando) teoria sobre a relação entre as 

arquitecturas construídas, a sua implantação e o tipo de espaço público criado.  

No confronto entre a natureza e os elementos arquitectónicos que compõem as capelas, entre estas 

e a morfologia do território, a altimetria e a paisagem, foram-se encontrando algumas constantes 

que irão permitir estabelecer alguns tipos particulares de espaço público a nominar e desenvolver. A 

relação entre edificado e espaços livres, entre construção e estrutura viária, e a forma do 

                                                        
28 As datas indicadas correspondem ao início da construção do Sacro Monte. 
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assentamento no território isto é a relação entre morfologia e tipologia construída é, ainda hoje, 

fundamental para o entendimento de sistemas territoriais, para a confirmação das permanências dos 

seus factos arquitectónicos ou para o reconhecimento de uma identidade sistémica, uma lógica 

formal unitária que permita relacionar entre si distintas partes compositivas.  

2 - Da observação à construção de um sentido 

“La pratica faceva vedere in effetti che la strada della scoperta o, se volete, quella dell’ipotesi 

plausibile, non era poi così codificata […], che di conseguenza il risultato non si produceva 

spontaneamente alla fine di una specie di rituale predisposto – cioè il processo metodologico – ma 

che questo risultato dipendeva largamente dal soggetto che fa funzionare il detto metodo.”29  

Percorrer estes caminhos sagrados terá como objectivo última a construção de uma espécie de “lei 

de repetição”, um conjunto de factos ou circunstâncias formais simples que persistem e que possam 

conduzir a novas analogias ou, mais precisamente, que possam gerar um retorno original de 

fundamentos projectuais nas práticas contemporâneas de intervenção do território. 

A construção da memória do lugar é um processo complexo e colectivo, mas é, também, uma 

percepção  subjectiva, uma percepção autobiográfica (no tempo e no espaço) que relaciona factos 

históricos e arquitectónicos, um olhar mítico e histórico da realidade disponível. Mas é ainda um 

olhar atemporal, um olhar comprometido com o futuro, que procura distinguir os elementos 

essenciais (lógicos e simples) da organização e estruturação dos lugares, numa perspectiva de 

transformação e de criação de novas formas no confronto com a morfologia do solo e com as suas 

condições geográficas. Começamos portanto por eleger as formas simples e as suas relações 

significantes, as constantes que permitem a continuidade da história sem a repetir, um conjunto de 

factores que fomos identificando como pertinentes e operantes face à realidade da cidade e do 

território contemporâneos: 

A característica fundamental dos Sacri Monti visitados prende-se com a escolha do sítio, 

implantações pensadas em função da excepcionalidade do programa, no sentido de se criar a 

sacralização do sítio, uma predisposição que exaltava o divino, que reforçava o carácter demiúrgico 

do homem mas que se abria, também, à circunstância do real, da natureza e do mundo. Os lugares 

eleitos seriam então transformados em paisagens a partir de modelos conceptuais que  

interpretavam e modificavam o território construindo-o segundo estruturas e representações muito 

precisas, segunda regras e sistemas rigorosos e orientados. No entanto, este processo complexo não 

estava encerrado em si, mas prosseguia através da leitura e interpretação do existente no diálogo 

constante com o suporte territorial e com as suas leis naturais, adquirindo, assim, uma espécie de 
                                                        
29 André Corboz, Ordine sparso: saggi sull’arte, il metodo, la città e il territorio (Milano: Ed. Urbanistica Franco Angeli, 2007), 

158. 
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identidade própria, uma conformidade singular. A construção destes lugares sagrados no território 

associa a tentação de uma felicidade terrena e a aspiração à eternidade, uma espécie de vínculo 

entre a forma dos edifícios e as formas da natureza entendida com uma entidade que nos 

transcende. 

 “La sacralizzazione della geografia non è solo il modo attraverso cui si afferma una sorta di patto con 

la natura o un dominio territoriale da parte dell’uomo, ma anche un mezzo per rendere 

comprensibile e accettabile qualcosa di vasto e terribile che, altrimenti, risulterebbe impossibile da 

sostenere per la mente umana. I conseguenza, è anche un modo per non perdersi.”30  

 

 
 Fig. 2: Santuario del Sacro Monte di Crea. Arghinenti Giacomo, 1820. 

 

 
 

               Fig. 3: Veduta del Santuario di N. S. di Belmonte. Archivio F.lli Bertotti. 
                                                                                                           

                                                        
30 Alberto Ferlenga, “Topografia leggendaria della grande guerra” in Maria Bergamo and Andrea Iorio, Strategie della 

memoria; Architettura e paesaggi di guerra (Roma: Aracne Editrice, 2014), 18-19. 
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Em todos os Sacri Monti visitados as capelas que se encontram em tramos rectos e contínuos do 

percurso implantam-se à ilharga destes (portanto segundo a pendente do terreno) reforçando a 

linearidade do espaço público criado e permitindo uma continuidade ao itinerário e uma relação 

muito singular entre o território e as edificações. Aqui a arquitectura das capelas possuiu uma 

hierarquia das fachadas que faz ressaltar a importância daquela que se debruça sobre o caminho 

(reforçando-a, frequentemente, com um porticado) em confronto com as restantes fachadas que 

tendem, em muitos casos, a não possuírem nenhuma abertura. 

                 

 
Fig. 4: Sacro Monte Vergine del Soccorso, Ossuccio. 

 
 

 

Fig. 5: Sacro Monte di Varese. 
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Pelo contrário, as capelas que se encontram nos pontos de mudança de direcção do percurso (nós de 

articulação entre duas direcções) abrem-se frontalmente para o percurso criando um espaço de estar 

de nível, convidando à paragem e doando a estas capelas um certo protagonismo. Nestes casos, a 

tipologia da capela tende prevalentemente a ser de planta central e circular, com aberturas dispostas  

nas  suas  superfícies,  enfatizando-se  muitas vezes a fachada voltada para os caminhos, e com um 

porticado a desenvolver-se ao longo do edificado o que permite contorná-lo completamente. Ainda 

nestes casos, o espaço público resultante determina dois tipos de espaço: um primeiro, uma espécie de 

adro da capela, sublinha a excepcionalidade da arquitectura e reforça o significado da sua fachada 

“principal”; um segundo tipo de espaço público, aquele que se desenvolve “por detrás” da capela prende-

se com a sua condição de miradouro, realçando a excepcionalidade do sítio e a poética da paisagem. 

No entanto, podemos considerar que existem Sacri Monti que, ou pela sua incompletude (p. ex. o Sacro 

Monte della Santa Trinità, Ghiffa) ou pela sua implantação em terrenos menos acidentados (p. ex. o 

Sacro Monte di Varallo), não se caracterizam pelos seus percursos mas pela relação volumétrica que 

estabelecem entre os seus elementos arquitectónicos implantados em cotas similares. De facto, os 

espaços criados entre construções são espaços de estar e de paragem o que confere a estes Sacri Monti 

um carácter de “praça” muito diferente dos Sacri Monti onde o percorrido pelo território é o factor 

mais marcante da sua circunstância. As relações particulares que os estes Sacri Monti estabelecem com 

a vegetação e com o ambiente que os circunscreve, é obtido não no caso a caso das suas capelas mas 

no seu todo construído. A forma da nova composição paisagística é determinada pela concepção do 

seu conjunto e pelas relações que combinam entre eles. Os elementos vegetais que compõem este 

complexo já não são mais elementos constitutivos da natureza circundante mas assumem eles próprios 

um carácter “arquitectónico” como elementos fundamentais de toda a composição paisagística. 

 

Fig. 6: Sacro Monte della Santa Trinità, Ghiffa. 
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Fig. 7: Sacro Monte di Varallo. 

 

Em relação às particularidades construtivas e tipológicas dos percursos, estes foram 

apresentando distintas configurações e características. Com efeito, em alguns Sacri Monti, os 

menos monumentais e com um desenho de capelas mais simples e discreto (p. ex. o Sacro 

Monte di Santa Maria Assunta, Serralunga di Crea e o Sacro Monte di Belmonte, Valperga), o 

modelo paisagístico é muito simples, a vegetação natural tende a envolver os percursos, 

integrando arquitecturas e ambiente num processo elementar e pragmático. De salientar, ainda, 

que os seus percursos não são pavimentados, desenvolvendo-se ao longo do bosque segundo 

caminhos de “pé posto”. As capelas, de pequenas dimensões, têm todas uma tipologia 

semelhante, com desenho também muito simples, acentuando o carácter rústico do sítio. No 

caso de Crea, a disposição da maioria das capelas é perpendicular ao percurso apresentando 

pequenos pórticos alinhados com os caminhos e a sua arquitectura obedece a uma única 

tipologia construtiva com um sala de planta circular ou quadrada, precedida de uma antecâmara. 

No caso de Belmonte  as capelas dispõem-se no território segundo um percurso circular não 

pavimentado, conferindo a todo o complexo um aspecto mais pitoresco apesar da racionalidade 

das arquitecturas das capelas.  
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Fig. 8: Sacro Monte di Santa Maria Assunta, Serralunga di Crea. 
 

 

Fig. 9: Sacro Monte di Belmonte, Valperga. 
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No Sacro Monte della Beata Vergine, Oropa podemos verificar, também, uma configuração 

“menos urbana”, uma vez que as capelas se implantam no território natural dispondo-se em 

duas filas paralelas ao longo de um percurso em zig zag pouco definido. A relação directa entre 

as entradas das capelas e o terreno, isto é, a não existência de uma pavimentação exterior que 

anuncie a entrada de cada uma das capelas, torna ainda mais artificial a sua edificação 

efabulando a dicotomia entre natureza e edificado. No entanto, estará neste confronto a beleza 

deste Sacro Monte: o rigoroso desenho das suas capelas (que apresentam várias tipologias: de 

planta central, redonda, rectangular, oval, em cruz) e a “naturalidade” do monte que o recebe. 

Podemos afirmar que este Sacro Monte possui uma unicidade que lhe é conferida tanto pela 

disposição das capelas (o que permite uma visualização quase 

integral do conjunto), como pela área circunscrita onde se encontra (o que permite, também, a 

sua rápida identificação). O Santuario della Beata Vergine, um imponente e grandioso complexo, 

contrasta com a dimensão do Sacro Monte situado ao seu lado, realçando-lhe ainda mais a sua 

componente de pequeno monte sagrado inserido na paisagem natural.  

No Sacro Monte Calvario, Domodossola, a sua particularidade mais marcante tem a ver com a 

composição e articulação entre os seus elementos. As primeiras 6 capelas vão-se sucedendo ao 

longo de um percurso sinuoso, isoladas e criando pontos importantes de paragem; as 7 capelas 

seguintes situam-se já numa (quase) mesma cota, mais alta, numa situação geográfica dominada 

pela construção do Santuário. Aqui a importância destas capelas é secundarizada pela 

grandiosidade e pelo protagonismo do Santuário. A característica de percurso e de espaço 

público linear é predominante no primeiro sector de capelas, tendo o espaço público do segundo 

sector uma característica mais estática de espaço público de estar. Podemos verificar, desta 

forma e num mesmo caso (porque construído ao longo de várias épocas) dois modelos 

diferentes de implantação, uma que segue o percurso sinuoso ao longo do monte – uma 

tipologia de caminho com momentos de paragem nos sítios onde se constroem as capelas; e 

uma outra implantação que se situa em lugar e cota dominantes – uma tipologia de praça 

configurada pela disposição periférica das capelas cedendo ao espaço público a área central.  
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Fig. 10: Sacro Monte della Beata Vergine, Oropa. 

 
 

                

 

Fig. 11: Sacro Monte Calvario, Domodossola. 
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O Sacro Monte di San Francesco, Orta San Giulio revela não só uma beleza natural diversificada 

(com o bosque e a paisagem soberba sobre o lago) como uma beleza artificial significativa pela 

variedade tipológica das arquitecturas que o compõem, e pela ordem e o equilíbrio entre a 

implantação das capelas e a morfologia do terreno. No Sacro Monte de Orta percebe-se um 

projecto paisagístico que contribui para a narração dos temas religiosos das capelas, através da 

colocação estratégica de árvores que guiam o peregrino através do percurso sagrado. De facto, 

neste Sacro Monte é muito marcante a relação entre o lugar eleito para a implantação das 

arquitecturas e o projecto de vegetação proposto. Através deste duplo e simultâneo propósito 

os percursos tornam-se muito definidos e rigorosamente caracterizados de modo a que se 

cumpra com rigor a ordem de visita das capelas. 

O Sacro Monte del Rosario di Varese, na nossa perspectiva, é o paradigma de Sacro Monte 

“ideal”: a sua disposição ao longo de um percurso com pendente acentuada, diversificado e 

extenso, sempre com umas magníficas vistas e ao longo da vertente sul do monte, confere-lhe 

uma excepcionalidade paisagística e uma forte vocação como lugar do sagrado. Por outro lado, a 

sua arquitectura regular (precisamente pela sua construção ter obedecido ao projecto de um 

único arquitecto – Giuseppe Bernasconi) concede-lhe uma homogeneidade que o distingue de 

todos os outros Sacri Monti da Lombardia e do Piemonte, e contribui para a monumentalidade 

que o caracteriza e, simultaneamente, para uma certa conformidade com a natureza que o 

envolve. É de sublinhar, no entanto, que apesar daquela regularidade todas as capelas são 

distintas e diferentes são os seus assentamentos em função da relação particular que 

estabelecem com a envolvente.  As capelas que compõem o Sacro Monte de Varese derivam 

essencialmente de duas tipologias – a de planta central circular e a de planta quadrada – e as 

suas decorações interiores obedecem à dramatologia do Mistério do Rosário.  

De realçar que, em muitos casos, a decoração é completamente independente da arquitectura 

onde se insere, e a sua forma impõe-se ao próprio contentor arquitectónico criando espaços de 

uma grande teatralidade e com escalas desusadas. O espaço público é todo ele produto da 

relação intensa e precisa entre a arquitectura e as pré existências topográficas e geográficas. 
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Fig. 12: Sacro Monte del Rosario, Varese. 
 

 

Fig. 13:  Sacro Monte del Rosario, Varese. 
 
O Sacro Monte de Varallo é o mais antigo Sacro Monte de Itália, começando a ser construído em 

1488 segundo a ideia original do Padre Bernardino Caimo. Juntamente com o Sacro Monte de Varese   

é  um  dos  mais  importantes  espaços  de  peregrinação  italiana.  No  contexto  no  nosso trabalho 

interessa-nos realçar a sua componente essencialmente urbana. De facto, a construção de duas 

praças com significados e composições diferentes, enquadradas pelos edifícios mais representativos 

do complexo, assim como a concentração de construção nas cotas mais altas do monte e o sistema 

urbano de ruas conferem a este Sacro Monte uma complexidade e uma urbanidade muito 

relevantes. Por outro lado a proximidade dos factos arquitectónicos que o compõem e as relações 
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que são estabelecidas entre eles (permitindo leituras de fragmentos muito precisos) acentuam a 

teatralidade dos seus espaços exteriores. Ainda a particularidade da decoração das capelas com a 

interpenetração entre pintura, escultura e arquitectura (graças a Gaudenzio Ferrari arquitecto, 

escultor e pintor, 1475/1546) será interpretada como modelo a seguir na construção de muitos 

outros Sacri Monti italianos e será mote para a expressão de Giovanni Testori – “grande teatro 

montano”31 – que conecta o Sacro Monte di Varallo com o efeito cénico das suas capelas.  

 
Fig. 14: Sacro Monte di Varallo. 

 
 

 
Fig. 15: Sacro Monte di Varallo. 

                                                        
31 Giovani Testori, Il grande teatro montano (Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, 2015). 
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No Sacro Monte de Arona, a construção do Colosso de San Carlo Borromeo, com 28m de altura, 

terminou em 1698, com projecto de Giovanni Battista Cespi. Estátua de bronze, escavada, com 

acesso ao seu interior e possibilidade de subir até à cota da “cabeça”, é considerada uma construção 

revolucionária para a época, tendo sido rigorosamente estudada por Fredéric Auguste Bartholdi 

autor da estátua da Liberdade de Nova Iorque. O San Carlone ainda hoje é considerada uma 

referência e caso de estudo de engenharia. As 3 capelas do projecto inacabado do Sacro Monte de 

Arona, isoladas e descontextualizadas, não criam um verdadeiro percurso sagrado. Neste sentido, as 

capelas passam a valer pelo seu significado singular e não prefiguram um “verdadeiro” Sacro Monte. 

No entanto, a importância deste Sacro Monte na área da arquitectura (para além do valor artístico e 

da construção revolucionária do Colosso de San Carlo) situa-se no desafio que tem representado a 

possibilidade do seu completamento. De facto, têm sido bastantes os estudos, os projectos e os 

debates sobre as possibilidades de conclusão de um projecto que se mantém, há de mais de 3 

séculos, por terminar. 

Per il completamento del Sacro Monte di San Carlo in Arona: 
 

        
                   Fig. 16: Aldo Rossi, desenho.             Fig. 17: Guido Canella, desenho.     Fig. 18: Gianugo Polesello, desenho. 
 

3 - Do território contemporâneo  

O trabalho em curso tem presente as especificidades do território urbano actual que engloba zonas 

que até aos anos 1970/80 eram considerados espaços rurais ou naturais, espaços limítrofes da 

cidade. As condições geográficas excepcionais de muitos destes espaços indicam, hoje, o seu carácter 

potencialmente público, mas exigem uma cuidadosa eleição programática e uma rigorosa avaliação 

do seu destino de uso. Estes lugares podem fazer parte de um sistema diversificado de espaços 

públicos, constituindo-se como aqueles que têm na paisagem a sua condição de existir, e na sua 

forma uma outra maneira de nos relacionarmos com o contexto e com a história. De facto, e tal 
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como vaticina Carlos Martí Arís, na cultura arquitectónica contemporânea afigura-se cada vez mais 

prioritária a aspiração de se converter a natureza em lugar público.  

O estudo sobre casos distintivos de percursos públicos, os Sacri Monti italianos, na reavaliação das 

suas formas e das suas características, focará duas vertentes complementares que se supõe 

importantes como contributo para a realidade do território contemporâneo: por um lado, no campo 

específico do seu valor patrimonial, entender as políticas de conservação destes sistemas e o valor e 

os diferentes significados de uso que hoje lhe são (poderão ser) atribuídos; por outro lado,  no  

domínio  da  sua estrutura arquitectónica e territorial, e conjuntamente com a conhecida planimetria 

e o valor dos seus edificados, entender o desenho real dos seus espaços públicos na sua relação 

constante com a morfologia e topografia dos terrenos de assentamento, com a altimetria, com a 

vegetação, com os materiais, com a forma de cada um dos seus elementos no sistema complexo a 

que pertencem.  

A investigação a desenvolver sobre os Sacri Monti italianos permitirá conhecer diferentes estratégias, 

cuja prática, consolidada e avaliada, nos poderá perspectivar novos horizontes metodológicos de 

intervenção e acção nas vias sacras portuguesas, nomeadamente nas que ainda não estão inseridas 

em quaisquer projectos de intervenção patrimonial. De facto, as vias sacras portuguesas 

monumentais, circunscritas a um território perfeitamente delimitado e parte integrante de um 

complexo arquitectónico (onde o edificado religioso é, já por si, significante) encontram-se, 

genericamente, estimadas e o seu uso primigénio conservado (Bom Jesus de Braga; Nossa Senhora 

dos Remédios de Lamego; Santuário da Lapa de Lamego; Santo António dos Olivais de Coimbra...), 

por outro lado, as vias sacras onde não existe um edificado aglutinador, mas se desenvolvem através 

de territórios vastos de paisagens preservadas, inserem-se em processos complexos que integram 

múltiplas intervenções e vários agentes, o que pode contribuir para o atraso da implementação de 

atitudes propositivas que as conserve e valorize. No entanto, as vias sacras menores inseridas em 

áreas afastadas dos centros urbanos, ricos sistemas de percursos dispersos na paisagem, carecem, 

em muitos casos, de um propósito que as possa reinterpretar como espaço colectivo, quer através da 

conservação da sua condição original de uso, quer através da sua transformação em espaços públicos 

com usos diversificados. Estas vias sacras menores são frequentemente secundarizadas ou 

esquecidas perdendo-se, assim, a sua capacidade histórica de se constituírem como génese para 

novos espaços públicos na paisagem contemporânea (vias sacras menores de: Arouca; Caramos; 

Codessoso; Granja; Guiães; Lagares; Marialva; Nossa Senhora da Estrela; Oliveira do Hospital; Ribeira 

de Pena; Sabrosa; Sapiãos; Sortelha; Valdegas;...).  
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4 - Do espaço público e da “praça geográfica” 

Propõe-se entender os Sacri Monti como construções especiais de lugares públicos no território, para 

além da circunstância fundacional e relevante do seu uso, interpretando as suas inserções urbanas e 

os seus sistemas, enquanto formas arquitectónicas e estruturas territoriais e enquanto elementos 

configuradores da paisagem e lugares de natureza colectiva, nas suas géneses e (possíveis) 

transformações. Deste conhecimento e na interpretação analógica dos casos estudados, poderemos 

enunciar a construção de uma estrutura que os agrupe, e identificar um fio condutor, uma relação 

complexa entre ideia e contexto. Tal relação permitirá determinar as constantes arquitectónicas e 

urbanísticas ainda operativas para a problemática do espaço público da cidade actual, prenúncio 

consciente da importância de uma construção genealógica da forma do espaço público, onde se 

possam identificar os factos fundamentais e distingui-los dos factos transitórios aqueles que, por si 

só, não possuem a capacidade de se “inserir numa nova tradição”. 

Estes lugares convertem-se, assim, em pontos de referência privilegiada na paisagem, lugares 

espacial e formalmente dominantes, elementos potenciadores de um crescimento articulado e 

dirigido, num processo de continuidade urbana. Privilegiando a localização e a inserção no território 

(cujas características morfológicas serão factores determinantes da própria arquitectura do lugar), 

estes lugares públicos poderão resistir a algum crescimento aleatório do urbano, representando um 

dos compromissos da cidade em expansão perante um território expectante.  

Tendo subjacentes os conceitos de território, de tecido urbano e de arquitectura, repensados a partir 

do estudo a efectuar sobre a realidade dos Sacri Monti italianos, pretende-se inferir a capacidade de 

articulação sistémica dos seus espaços públicos e a competência no controlo das suas arquitecturas 

dispostas num vasto território peri-urbano. Estas considerações visam, sobretudo, o contributo para 

o debate sobre a prática das intervenções no território, com incidência primordial no desenho do seu 

espaço público.  

De facto, na contemporaneidade, considerado o território todo ele com potencial de urbanidade, o 

que importa é, mais uma vez e sempre, distinguir as vocações dos sítios, criar as formas que os 

qualifiquem como lugares arquitectónicos (de modo a que não se justifiquem somente como lugares 

de progresso e de consumo) e assegurar a relação entre continuidade e transformação do território, 

através, também, da natureza dos seus espaços públicos. Estes espaços, poderão, também, 

testemunhar a capacidade que o homem foi demonstrando, em cada momento da sua cultura 

arquitectónica e urbanística, de poder transformar a natureza, servindo-se dela para a celebrar.  

As questões que pretendemos desenvolver, estudando os casos concretos dos Sacri Monti italianos,  

prendem-se  não  só com a forma dos espaços públicos (o seu desenho e a sua posição – uma 
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gramática operativa), mas também com a relação e articulação entre eles (uma ordem – uma sintaxe 

eficiente), para se poderem constituir como parte integrante de uma estratégia contemporânea que 

considera os lugares mais significativos dos territórios disponíveis como lugares de apetência pública, 

almejando uma circunstância recíproca de natureza e cultura.  

Na interpretação do território disponível para o crescimento da cidade contemporânea, e na 

reavaliação de algumas das características dos Sacri Monti italianos julgamos ter encontrado as 

condições de concretização do nosso ‘genótipo’ de praça geográfica. Como tal, pensamos que a 

praça geográfica é colocada na sua dimensão territorial e prende-se com a valorização dos factores 

geográficos, de paisagem e topográficos que presidiram (juntamente com outros que hoje não fazem 

sentido, como o da defesa, ou da produtividade agrícola dos terrenos circundantes) à fundação da 

cidade. Fundamenta-se na escolha da excepcionalidade do sítio e concretiza-se pelo carácter 

geográfico do lugar.  

A cidade contemporânea vai crescendo através da construção de alguns dos seus elementos urbanos 

tradicionais, mas, frequentemente, projectados de uma forma desierarquizada, “desatenta” ao sítio 

e às preexistências. Nestes casos, tende-se a avaliar a concepção do edificado e a do espaço público 

como processos independentes, o que fragiliza as suas formas, nas suas pretendidas autonomias. 

Num contexto urbano onde proliferam edifícios/objectos a perda do valor e significado da excepção 

arquitectónica constitui um dos problemas na construção da cidade contemporânea. Paralelamente, 

assiste-se à desvalorização do conceito de tecido, num contexto onde dificilmente se reconhece uma 

composição urbana ou os indícios e as singularidades de uma nova ordem. Assim, a crescente 

objectização da arquitectura, parte integrante de uma estrutura urbana descontínua e fragmentada, 

confere à cidade contemporânea a forma da sua dispersão e as condições para a sua expansão 

incondicional.32  

Privilegiando a localização e a inserção no território, as praças geográficas podem resistir às 

transformações urbanas mais profundas e ir adquirindo um valor referencial e um claro significado, 

ao longo das formas/tempos da cidade, ora se afirmando como porta ou limite (como transição entre 

ordens de composição urbana distintas), ora continuando a sua condição primigénia de elemento 

isolado na paisagem (como exaltação do lugar – razão original da sua localização). 
                                                        
32  “Un problema fondamentale dell’urbanizzazione del XX secolo è quello di aver condotto alla proliferazione di oggetti e 

all’abbandono dei tessuti. Troppo numerosi sono gli edifici che si presentano come ‘oggetti’, indifferenti al ruolo pubblico 
o gerarchico che giocano all’interno dei valori della nostra società. (...) In generale, si è più tentati a optare per l’oggetto 
che per il tessuto. Questa ultima scelta esige una comprensione particolarmente approfondita del contesto. (...) 
Consideriamo dunque sito e programma e cerchiamo di sapere se desiderano diventare tessuto od oggetto; per lo più 
saranno un tessuto, dal momento, che l’oggetto, il monumento potenziale, ha valore soltanto grazie alla sua rarità e al 
significato che riveste per la collettività. Occuparsi di una maglia del tessuto urbano non toglierà nulla all’interesse 
dell’incarico e all’opportunità offerta all’invenzione e alla creatività.”  

    Pierre Von Meiss, Della forma al luogo: una introduzione allo studio dell’architettura (Milano: Hoepli, 1992), 89-90. 
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6 - Um desenvolvimento 

O projecto de investigação apresentado é, pois, essencialmente perspectivado para a pesquisa e 

sistematização de elementos desenhados e escritos dos Sacri Monti italianos, elementos 

fundamentais para a construção de uma perspectiva que avalie a sua configuração tipo-morfológica 

como significante e útil para a construção de espaços públicos no território da cidade 

contemporânea e para a valorização e conservação de espaços análogos em outros territórios.  

A construção do conhecimento tanto da história dos Sacri Monti como das formas dos seus espaços 

públicos e das suas arquitecturas, a compreensão dos diferentes sistemas territoriais e das suas 

características arquitectónicas e paisagísticas e a consciência do debate disciplinar sobre a temática 

dos Sacri Monti, vai permitindo construir uma argumentação que interprete criticamente os dados 

recolhidos, que ajude à sistematização de toda a informação e que reinterprete, à luz das novas 

condições da cidade actual, todo o conhecimento adquirido como material válido para as 

intervenções de projecto na construção do espaço público contemporâneo.  

O trabalho que apresentamos e a argumentação que expomos equaciona um conjunto de 

procedimentos que concluímos como essenciais: fundamenta a urgência de se identificarem no 

território os seus lugares excepcionais, de se distinguirem os seus diferentes tecidos viários e de se 

hierarquizarem as suas arquitecturas singulares; manifesta a possibilidade de se identificar sistemas 

contínuos, formados por factos urbanos da mesma espécie, o que predispõe a possibilidade de uma 

ordem como vínculo de um projecto urbano. 

“Il territorio si estende “là”, sempre diverso da ciò che ne so, ne percepisco, ne voglio. La sua doppia 

manifestazione di ambiente segnato dall’uomo e di luogo di relazione psichica privilegiata lascia 

supporre che la “Natura”, considerata sempre in Occidente come una forza esterna e indipendente, 

dovrebbe piuttosto essere definita come il campo della mostra immaginazione. Ciò non significa 

ch’essa sia stata infine addomesticata, ma più semplicemente che, in ogni civiltà, la natura è ciò che 

la cultura designa come tale.”33 
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Resumo: O estudo objetiva tratar a questão da água como paisagem, uma reflexão sobre a 

abordagem da temática, considerando a água na qualidade de um elemento de identificação e 

valorização da paisagem, percebida enquanto elemento que permite compreender o que é a 

categoria de paisagem. Nesta perspectiva, o estudo propõe abordar as novas conexões que são 

estabelecidas com a água enquanto condicionante para a formação das novas centralidades nas 

cidades de Lisboa e Rio de Janeiro, em virtude das relações contemporâneas que as zonas portuárias 

dessas cidades estabelecem com a água. A importância da água como elemento de identificação, 

tanto simbólica como territorialmente, em que a percepção é alterada no contexto pós-colonial. A 

água é a zona de contato entre duas realidades divergentes e, a partir disto, pretende-se uma leitura 

visual da paisagem a partir da água; o enquadramento do território sob uma perspectiva excêntrica. 

 

Palavras chave: Paisagem Água; Novas Centralidades; Perspectivas Excêntricas. 
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Abstract: The objective of this study is to treat the issue of water as a landscape, a reflection on the 

approach to the theme, considering water as an element of identification and appreciation of the 

landscape, perceived as an element that allows one to understand what the category of landscape is. 

In this perspective, the study proposes to approach the new connections that are established with 

water as a condition for the formation of new centralities in the cities of Lisbon and Rio de Janeiro, 

due to the contemporary relations that the port areas of these cities establish with water. The 

importance of water as an element of identification, both symbolically and territorially, in which 

perception is altered in the postcolonial context. Water is the zone of contact between two divergent 

realities and, from this, it is intended a visual reading of the landscape from the water; the framing of 

the territory from an eccentric perspective. 

 

Keywords: Water Landscape; New Centralities; Eccentric Perspectives. 
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Introduzir a temática da água na análise da paisagem requer uma apreciação dos movimentos 

inerentes ao objeto, neste caso, tendo como referência a intensa circulação no Atlântico que incide 

diretamente na interação entre as cidades de Lisboa e Rio de Janeiro. Uma relação que extravasa os 

limites temporais do colonial e desafia as percepções destes espaços na contemporaneidade. Ocorre 

uma inversão da percepção sobre a água, que no passado colonial assumia uma conotação negativa 

e intimamente ligada aos trânsitos da escravidão, para uma apreciação enquanto elemento de 

valorização da paisagem, aspecto que permite uma análise sobre o discurso pós-colonial da água, 

sendo muitas vezes o ponto propulsor para as grandes requalificações urbanas, atuando como o 

agente das transformações na paisagem.  

À propósito, a estrutura do texto assume o movimento que a água exige, distanciando da análise 

sobre o tecido do urbano, para então começar as perceber as alterações em seu traçado, em função 

das relações contemporâneas que são estabelecidas com a água e, se distancia da linearidade 

discursiva previsível ao assumir um carácter rizomático, expressando inquietações e olhares além do 

território físico ao iniciar uma reflexão sobre o tema. O texto introduz questões que continuarão a 

ser investigadas tanto em arquivo como empiricamente – além da reflexão teórica necessária, dentro 

das pesquisas para o desenvolvimento da minha tese no programa doutoral Patrimónios de 
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Influência Portuguesa – CES/III da Universidade de Coimbra e do projeto ECHOES - European Colonial 

Heritage Modalities in Entangled Cities. ECHOES no âmbito do programa Horizonte 2020, em que o 

Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra integra o consórcio, aborda um dilema 

premente da Europa contemporânea: o passado europeu compartilhado – a história dos impérios e 

do colonialismo, ainda silenciado nas narrativas oficiais do patrimônio europeu. O projeto propõe 

que a memória do colonialismo precisa ter lugar nos debates contemporâneos da herança europeia e 

irá promover novas formas de diálogo intercultural orientadas para o futuro, confrontando 

diferentes visões de passados comuns e trazendo “o outro” para o centro da discussão; 

argumentando que a União Europeia precisa reconhecer essa questão para progressiva e 

reflexivamente evoluir para consolidar práticas patrimoniais partilhadas.   

Ao ponderar as percepções acerca das paisagens de água, consideramos que as relações entre as 

discussões atuais sobre a temática – que consideram a água sempre como parte de um conjunto de 

elementos que formam um recorte estático de apreciação e, as formas previstas para poder analisá-

la, são indissociáveis. Desta forma, a proposta prevê a fluidez, a fusão e os movimentos inerentes à 

água, nem por isso deixando de assumir claramente o objeto e o seu recorte analítico; não 

delimitado apenas por uma dimensão política, afinal, existem outros movimentos, outros olhares. A 

água pressupõe comunicação, simultaneamente separação, mas é o espaço de conexão. É fronteira, 

mas também ligação, é a própria ação de circularidade cultural que depois se consolida no território, 

é a materialidade na aparente imaterialidade. Portanto, se faz necessário ampliar a perspectiva de 

análise, em suas múltiplas dimensões temporais, tendo em conta a “dialética da duração”34, de 

acordo com o pensamento estruturalista de Fernand Braudel.  

A definição que discorre da relação indissociável entre paisagem e natureza, declara que onde há 

natureza passamos a ver a paisagem e, é um dado que declara a existência de uma cultura - os 

valores humanos inseridos no meio, considerando que o conceito de paisagem permeia a definição 

de uma forma de olhar; a perspectivação a partir do olhar do indivíduo que a transforma, nem que 

seja pela observação ao definir seu recorte de apreciação. Mesmo a paisagem ainda sem intervenção 

humana, se configura como paisagem partir do momento que é observada. Os conceitos de 

paisagem e paisagem cultural, como unidades analíticas distintas, são aspectos a serem investigados 

dentro da pesquisa doutoral e do projeto ECHOES. A paisagem por si só carrega uma cultura, ao 

considerar o meio que está inserida – ou de onde está sendo apreciada, as relações climáticas do 

local e os aspectos relacionais inerentes ao meio ambiente, do ponto de vista geográfico e biológico. 

Contudo, a partir deste espectro – apropriando do conceito da física, o olhar de um indivíduo a torna 

ainda mais cultural. Ela própria já é a paisagem cultural. Poderíamos pensar no conceito de uma 

                                                        
34 (Braudel, 1995) 
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paisagem parcial, em que o recorte de apreciação deixa de ser estático, se configurando como o 

dinamismo relacional entre parte do indivíduo – ou de muitos, inseridos no meio de análise e, parte 

dela mesma. É uma paisagem que se ressignifica a partir da inserção e ocupação do indivíduo. 

Portanto, desde quando podemos considerar a água como paisagem?  

A pesquisa, em desenvolvimento, propõe abordar as novas conexões que são estabelecidas com a 

água enquanto condicionante para formação das novas centralidades nas cidades de Lisboa e Rio de 

Janeiro, em virtude das relações contemporâneas que as zonas portuárias dessas cidades 

estabelecem com a água. A importância da água como elemento de identificação, tanto simbólica 

como territorialmente e, a percepção em relação a água, que altera em um contexto pós-colonial. A 

água é a zona de contato entre duas realidades divergentes e, a partir disto, pretende-se realizar a 

leitura visual da paisagem a partir da água; o enquadramento do território definido a partir de uma 

perspectiva excêntrica.  

O objeto suscita uma pesquisa que considere os marcos temporais que definem os momentos de 

transformação no território das cidades em análise – Lisboa e Rio e Janeiro, em que a água foi o 

agente desta alteração e, propõe a articulação de tempos e espaços onde as ações aconteceram, 

considerando que é no pós-colonial que a água emerge como elemento qualificador da paisagem. 

Uma questão a ser analisada é a possibilidade de desenvolver o conceito “post-colonial 

waterscapes”, porém as movimentações no Atlântico não se esgotaram nas relações coloniais e, ao 

definirmos a água como a objeto de investigação, é preciso pontuar que a categoria política foi 

relevante para as alterações no território e a relação destes espaços com a água, mas é determinante 

adotarmos uma apreciação além da análise política. Com isso, serão investigados os momentos que a 

água assume a centralidade da questão e a investigação extrapola os tempos políticos. 

Entre as relações coloniais e pós-coloniais, como marcos de referência temporal e política  para a 

análise do papel da água na paisagem, muitos são os movimentos que incidem no intenso rearranjo 

das zonas portuárias de Lisboa e Rio de Janeiro, como a transferência da capital do império para o 

Rio de Janeiro e com isso, a implantação de diretrizes urbanas para atender as políticas sanitaristas 

do século XIX, além da atividade industrial que marca a paisagem monumental com a construção de 

edifícios na zona portuária do Rio de Janeiro. Sobreposições de tempos, literalmente aterrados, para 

atender à necessidade de implantação de infraestruturas urbanas no centro do Rio de Janeiro que 

alteram a percepção da paisagem; como o Cais do Valongo – recentemente escavado e 

patrimonializado pela UNESCO, considerando de grandes projetos de intervenção na zona portuária, 

em que os eventos mundiais instigaram imensos empreendimentos nestas zonas, além de outros 

episódios que serão aprofundados na investigação. Porém, a proposta é pensar no episódio em que 

foi atribuído à água o protagonismo da análise, mas também ponderar a longa duração. Como as 
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ideias se movimentaram por outras zonas portuárias? Na altura do episódio, essas cidades se 

relacionavam de que maneira com a água e que forma urbana tinham essas cidades?  

Ao definirmos Lisboa e Rio de Janeiro e as suas zonas portuárias como objetos de análise - 

considerando o tempo político como uma das esferas de pesquisa, além do intenso movimento no 

Atlântico que incide sobre a ocupação e intervenção nestes espaços -  consideramos que a relação 

entre estes lugares com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, se torna um 

“episódio único, que transformou a cidade colonial em Corte e sede uma monarquia pluricontinental 

– o processo de construção de uma capital nos trópicos, e o conceito de capitalidade associado a esta 

dinâmica” 35 que demanda uma nova organização do espaço para receber a capital do império.  Sob a 

óptica contemporânea, a proposta considera uma análise sobre como estas zonas portuárias 

responderam à problemas semelhantes, seja na necessidade de estabelecer um outro olhar sobre a 

borda d’água, seja através do elemento simbólico na paisagem; como ocorre com o Cais do Valongo, 

ou através de marcos como o Cais das Colunas e o Cais das Pedras, que promovem uma afirmação 

das frentes de água, ou seja, através das necessárias adaptações, ou melhor, das intervenções no 

espaço urbano devido aos interesses políticos e socioeconômicos, e até mesmo a  partir da 

necessidade de promover reconstruções no espaço, tendo em referências as intervenções naturais 

em Lisboa no século XVIII que ocasionaram uma posterior alteração do traçado urbano da cidade.  

As relações entre Lisboa e Rio de Janeiro, se apresentam significativas e ultrapassam uma análise de 

semelhança ou até, a possibilidade de um mesmo conjunto de resoluções de problemas. Pode ser 

mais preciso descrever esta relação como “entangled cities” – cidades emaranhadas, como proposto 

pelo projeto ECHOES, em que estas duas cidades se conectam através de uma rede densa de 

relações comercias, sociais e culturais e, as zonas portuárias como marcos da escravatura e do 

aspecto multiétnico das duas cidades. Os resquícios das atividades de exploração através do tráfico 

negreiro nestas zonas, marcam a paisagem urbana – e a paisagem água, através das manifestações 

culturais, ocupando o mesmo espaço físico com a arte urbana, a música, os festivais; valorizando o 

aspecto multiétnico das duas cidades e formando um conceito plural de paisagem, que permeia a 

análise do tecido urbano, a compreensão da água e sua subjetividade como paisagem e, se configura 

como uma etno-paisagem. As narrativas silenciadas emergem através desta ocupação e de uma nova 

relação com o espaço, após as requalificações das zonas portuárias, que ao mesmo tempo que atuam 

como marcos de resistência da herança africana, na contemporaneidade atuam como elementos de 

emancipação através das expressões culturais, e promovem uma gentrificação massiva na região. No 

caso do Rio de Janeiro, o projeto em desenvolvimento e ainda em intenso debate, prevê a 

                                                        
35 Bicalho, Maria Fernanda. O Rio de Janeiro no século XVIII: A transferência da capital e a construção do território centro-

sul da América portuguesa. 
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implantação do Museu da Escravidão e da Liberdade (MEL) na zona portuária da cidade, próximo ao 

Cais do Valongo - importante vestígio físico do tráfico de escravos, e do Cemitério dos Pretos Novos.  

Ao ressignificar os usos dos edifícios industrias e implantar novos ícones da arquitetura como o 

Museu do Amanhã e o MAR – Museu de Arte do Rio, na zona Portuária do Rio de Janeiro, a 

arquitetura atua como um manifesto, que decorre através da percepção de que o edifício é um 

objeto inserido no tecido urbano, em escala que obrigada o indivíduo confrontá-la e desta forma, 

intervindo no espaço urbano de modo a ser um equipamento que exige uma requalificação da área 

de intervenção (ou vice-versa) e proclamam os anseios do passado daquele espaço. São estes 

mesmos edifícios industriais, que ao ocuparem a borda d’água à frente do Cais do Valongo, impedem 

a relação visual entre a água e as ruínas, sendo que dar “voz” a estes espaços, é alterar a relação dos 

indivíduos com a água, ou melhor, a percepção deles sobre a água. O “Black Atlantic”, referenciando 

Paul Gilroy, que interviu na paisagem cariosa, é agora o “Porto Maravilha”, projeto de requalificação 

da zona portuária do Rio Janeiro em funções dos eventos mundiais que ocorreram na cidade – copa 

de 2014 e olimpíadas em 2016. 

A mobilidade assume a proposta, a circulação das ideias, os processos globais, a formação e/ou 

reconstituição das redes que permitem uma multiplicidade de contextos para entender a questão 

identitária das localidades em análise – Lisboa e Rio de Janeiro, a expressão da linguagem 

arquitetônica nestas zonas portuárias e, os manifestos de grupos africanos por visibilidade, que 

marcam presença simbolicamente na paisagem constituindo a expressão da paisagem pós-colonial. 

As requalificações das zonas portuárias, alteram a percepção da paisagem da cidade e a mudança da 

escala do olhar do indivíduo e, neste aspecto refletem no valor estético dos grandes equipamentos e 

a relação deles com a água. Quanto ao desenho urbano, “é verdade que o esquema retangular não 

deixava de manifestar-se – no próprio Rio de Janeiro já surge um esboço – quando encontrava 

poucos empecilhos naturais. [...] Seja como for, o traçado geométrico jamais pôde alcançar, entre 

nós, a importância que veio a ter em terras da Corroa de Castela: não raro o desenvolvimento 

ulterior dos centros urbanos repeliu aqui esse esquema inicial para obedecer antes às sugestões 

topográficas”. (Holanda, 2014 p. 130) 

É preciso compreender as dinâmicas, empiricamente fundadas, em que as relações são mais 

complexas do que a geografia política expõe – tendo em referência o efeito simbólico do mapa. 

Contudo, a cartografia (mapas, planos urbanísticos, propostas de projeto) e os relatos de viagem do 

século VXIII, irão delinear a análise e a investigação empírica pois expressam uma percepção sobre o 

território em que as alterações do traçado urbano aparecem, assim como coloca em questão a 

existência de projetos de intervenção de urbana que tenham ficado apenas na proposta e, que se 

tivessem sido implementados, alterariam o discurso atual sobre a relação entre as bordas d’água e a 
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cidade e, consequentemente, sobre as relações, muitas vezes antagônicas, entre margem e centro. 

Outra questão a ser analisada é se a categoria política é essencial para uma leitura cartográfica, 

tendo em conta os interesses que envolvem a produção de um mapa, os contextos em que foram 

produzidos, copiados ou reproduzidos, e até mesmo para quem foram endereçados. Nos dos mapas 

do século XVIII muitas das toponímias remetem para a temática da água, com isso é preciso 

compreender as dinâmicas sociais que suscitaram a incorporação da água como referencial urbano e 

como marcos simbólicos e, perceber que as relações são mais complexas do que a geografia política 

expõe. Mapas que atravessaram mares e documentavam interesses. Dentro de uma configuração 

paradigmática, o propósito é demonstrar os movimentos de ruptura, os momentos de transformação 

particularmente vincadas e um recorte histórico dos momentos em que questão da água aparece, 

uma reflexão urbanística a partir das alterações das relações no território que colocam água em 

questão, tendo em consideração que simultaneidade de acontecimentos implica na relação entre 

objeto. Desta forma, abordar outras escalas de análise.  

Em grandes centros, marginais são socialmente desvalorizadas, mas a maior parte das cidades do 

mundo que passaram por grandes projetos de transformação urbana, valorizaram a ideia da 

marginal, vista como um elemento de paisagem. Ainda existem muitas marginais que estão às 

margens do tecido urbano, porém tantas outras atuam com as funções centrais de uma cidade e são 

valorizadas. A propósito, olhar para a margem tanto como a margem da borda d’água, como a 

margem de tudo aquilo que está fora do centro, e constituir como centro o espaço que em outro 

tempo seria a margem. Na formação das cidades litorâneas, o seu centro já é deslocado para a borda 

d’água, o lugar de desembarque, os portos, onde as atividades comerciais aconteciam e, a 

“colonização portuguesa, que foi antes de tudo litorânea e tropical [...] os portugueses, esses criavam 

todas as dificuldades às entradas terra adentro, receosos de que com isso se despovoasse a marinha” 

(Holanda, 2014 p. 119)  

“A influência dessa colonização litorânea, que praticavam, de preferência, os 

portugueses, ainda persiste até aos nossos dias. Quando se fala em “interior”, 

pensa-se como no século XVI, em região escassamente povoada e apenas atingida 

pela cultura urbana” (Holanda, 2014 p. 121) 

E também a relação entre centro x periferia, centro x margem e a “descentralização” que este tema 

obriga. Outra questão que me instiga é a própria apreciação do termo ao reduzir para a unidade um 

significado tão plural. A imensidão do espaço entre terras, quase sempre percebido como o mar, 

porém um mar de sentidos múltiplos, que deram espaço a conexões, interações, longas vivências 

durante as expansões ultramarinas, e os barcos como o espaço físico para que as histórias das 

interações humanas pudessem acontecer, sempre em movimento.  Entre tantas águas, tantos mares, 
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os pilotos do século XVI e os seus relatos no livro de Ramusio “Navigationi et viaggi”, gostavam 

mesmo é de descrever o percurso, que realmente era o seu espaço de interesse. A viagem enquanto 

movimento físico, implica na expansão da consciência para experienciar o outro e, como 

impulsionadora do discurso, é a própria inspiração, a criação do repertório e o espaço empírico do 

viajar, que não deixa de ser a expressão do anseio pelas referências materiais e significados dos 

símbolos já idealizados. 

A percepção de que entre a terra e a água, seja o rio, o mar ou um canal, há um espaço limítrofe, 

provoca uma falsa ideia de fronteira afinal é o lugar de trânsito, de comunicação. A proposta permeia 

desestabilizar, em sua acepção metafórica, os espaços solidamente constituídos, construídos e 

limitados e, o entendimento do conceito de paisagem como um recorte estático, em que a água e 

sua pluralidade semântica subjetiva é mais um destes elementos, longe de assumir a centralidade da 

análise. 

A União Europeia ao considerar as significativas funções de interesse público desempenhadas pela 

paisagem nas dimensões culturais, ambientais, ecológicas e sociais, implementa uma iniciativa 

política afim de “alcançar o desenvolvimento sustentável, o estabelecimento de uma relação 

equilibrada e harmoniosa entre as necessidades sociais, as atividades econômicas e o ambiente”, a 

Convenção Europeia da Paisagem36, que aborda os valores imateriais e materiais da paisagem, 

designada como “uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter 

resulta da ação e da interação de fatores naturais e ou humanos”. 

As “waterscapes” – paisagens de água, assumem a fusão entre diversas perspectivas interessadas na 

interação da água com a sociedade, incluindo a sua relação temporal e espacial do através da cultura 

e da geografia37. O enquadramento do território definido do ponto de vista da água é indispensável 

considerando a proposta das alterações das escalas do olhar. Portanto, “a cidade que os portugueses 

construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro natureza, e sua 

silhueta se enlaça na linha paisagem” (Holanda, 2014 p. 131). 

A água que para uns liberta, para outros escraviza. A água é muitas vezes o elemento mais cristalino 

da relação colonial. A água traz e leva, e na relação colonial sempre esteve presente, era o elemento 

de ligação entre as distintas realidades. E pensando nestes espaços de análise, são os mesmos, é a 

mesma água. A história do lugar pode ser contada, muitas vezes, através da água - dimensão 

metafórica. Quanto mais nos adaptamos e compreendemos a existência de realidades virtuais, 

espaços medidos em gigas, em capacidades de “nuvens”, mais dificuldade os indivíduos têm em 

entender a água como um espaço físico, em que rotas são descritas, traçadas e, interações sociais 
                                                        
36 (Decreto n.º 4/2005 Convenção Europeia da Paisagem, feita em Florença em 20 de Outubro de 2000). 
37 (Waterscape: a perspective for understanding the contested geography of water, 2017). 
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acontecem.  Ouso dizer, existem terras entre mares. Nesta concepção, olharmos para a água a partir 

do seu contexto figurado e os contrapontos existentes. A água, em sua dimensão metafórica e o 

significante mar que se abre às possibilidades de conexão.  

Portanto, ao pensar a água como paisagem, importa a questão dos fluxos, refluxos, trânsitos e 

movimentações que circundam estes lugares - de terra. Luiz Felipe Alencastro esclarece em “O trato 

dos Viventes”, o paradoxo histórico sobre o Brasil que se formou fora do Brasil, no Atlântico Sul, que 

desde o século XVI emerge como espaço aterritorial e demonstra que “essas duas partes unidas pelo 

oceano se completam num só sistema de exploração colonial cuja singularidade ainda marca 

profundamente o Brasil contemporâneo”. (Alencastro, 2000 p. 9) A literatura, talvez o centro de todo 

manifesto, permite o processo de expressão muitas vezes repreendido em outras esferas, 

considerando a inscrição política que o texto literário impõe. 

E ainda refletir sobre a dimensão lúdica da água na contemporaneidade, momento em que cidades - 

como organismos vivos, se colocaram enquanto observadoras da água; os equipamentos urbanos, os 

elementos simbólicos, as praças, os parques lineares estão voltadas para a água novamente e são 

inúmeros os projetos de requalificação de áreas urbanas próximas a rios e lagos que acontecem em 

função da existência da água mas que pouco é percebida como um paisagem e como o ponto 

propulsor para reestruturação física, social, econômica e cultural daquela localidade. No caso de 

Lisboa, EXPO 98 foi um elemento forte de configuração urbanística e com o recorte de momentos 

particularmente estruturantes e essenciais para a compreensão do todo, ou seja, uma perspectiva 

ampliada do movimento.  No caso do Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 inicia 

este processo e as Olimpíadas em 2016 impulsionam a requalificação da zona portuária da cidade, 

através do projeto Porto Maravilha38 alteram a percepção da paisagem da cidade e a mudança da 

escala do olhar do indivíduo. As lógicas expositivas contemporâneas, promovem o discurso da 

relação com a água - no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia - MAAT em Lisboa, no Museu do 

Amanhã, no Museu de Arte do Rio - MAR e no Museu da Imagem e Som - MIS no Rio de Janeiro.  

A apropriação das zonas portuárias por indivíduos de diferentes etnias, através de novos usos, 

manifestações artísticas e a própria recriação do espaço construído, promovem uma ação política 

subjetiva, muitas vezes impulsionada pelas requalificações que as zonas de borda d’água receberam, 

ressignificando os usos dos espaços. A partir destas ações estratégicas e através de dinâmicas 

próprias de cada grupo étnico, as paisagens políticas das zonas portuárias tanto do Rio de Janeiro 

como de Lisboa, têm se alterado configurando o conceito a ser investigado da formação de etno-

                                                        
38 http://portomaravilha.com.br (acesso em 06.01.2018). 
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paisagens. A arte urbana é um dos marcadores simbólicos que se destacam nas manifestações 

culturais e irá incorporar uma dimensão visual à pesquisa.  

Outra questão refletida é a própria apreciação do termo ao reduzir para a unidade um significado tão 

plural. A projeção do(s) Atlântico(s) Sul, que simultaneamente evidenciam “a complexidade 

incontornável do termo, por uma forma linguisticamente congruente [...] um espaço conceitual 

significativo que induz a repensar, porventura de modo radical, muitas das cartografias teóricas e 

culturais da experiência colonial e imperial portuguesa” (Vecchi, 2016 p. 183) e, geralmente 

analisadas do ponto do vista do território, sem o distanciamento necessário para adotar uma 

perspectiva excêntrica sob a forma de constituição das cidades, a partir do atlântico – plural e dos 

movimentos inerentes a ele.  

Segundo Roberto Vecchi, os Atlântico(s) não são um espaço de separação de mundos, mas um 

espaço dinâmico que proporciona (outros) novos olhares. A água permite uma nova perspectivação 

sobre as relações no território e a comunicação pelas margens, o que caracteriza a diáspora negra, 

que Paul Gilroy descreve como “Black Atlantic” – um sistema de interação e comunicação, em 

múltiplas esferas, que foi originado pela própria escravatura.  

“O(s) Atlântico(s) Sul são um sistema de periferias sem centro ou com um centro 

deslocado [...] demarcam-se pela multiplicidade de temporalidades que contêm ” 

(Roberto Vecchi, 2016 p. 184) 

Ao refletir sobre o(s) Atlântico(s) Sul, Roberto Vecchi expõe que a nação é colocada em discussão e, a 

literatura não cabe dentro da nação, portanto o Atlântico Sul é o que torna possível a experiência 

histórica do colonialismo português. A questão da subalternidade é por ele interpretada também 

como sul alteridade, uma relação de interdependência e consequente dependência do Atlântico Sul. 

Portanto, os considera como um agregado de poder, dentro da soberania imperial produzida pela 

condição ultramarina de Portugal e é um espaço que se concentra na produção de uma tipologia 

própria de subalternidade - entre Angola e Brasil – inter sul, por sua vez em relação subalterna com 

Portugal. O “inter” é pensado em sua dimensão subjetiva, de elo, conexão, eixo, sempre um conceito 

relacional.  Também relacional entre Norte e Sul. 

Longe de esgotar a reflexão acerca dos movimentos, das alterações das cidades em função da água 

mas o que se faz necessário, neste primeiro momento, é posicionar o papel da água enquanto 

paisagem pois a percepção é, geralmente, de que vários elementos, que vistos enquanto um sistema, 

formam a ideia de paisagem e, a água surge como um suporte para apreciação destes outros 

elementos, sejam eles naturais ou construídos, na condição de base para compreensão do todo, mas 

dificilmente é vista como a própria paisagem. 



159 
 

Bibliografia  

Alencastro, Luiz Felipe. 2000. O trato dos viventes. 2016 . São Paulo : Companhia das letras, 2000. 

AlSayyad, Nezar e Roy, Ananya. 2009. Urban informality : transnational perspectives from the Middle East, Latin America, 

and South Asia. Lisboa  : Tinta-da-China, 2009. 9789728955953. 

AlSayyad, Nezar. 2004. The end of tradition? London : Routledge, 2004. 415290414. 

Analyse des paysages et sémiologie. Éléments pour un débat. Brunet, Roger. 10.3406/spgeo.1974.1460. 

Appadurai, Arjun. 2004. Dimensões culturais da globalização: a modernidade sem peias . Lisboa : Teorema , 2004. 

Augé, Marc. 2016. Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade. Lisboa  : Letra Livre, 2016. 

9789898268143. 

Bandarin, F. e Oers, V.R. 2012. Historic Urban Landscape: Managing heritage in an urban century. Oxford : Wiley Blackwell, 

2012. 

Bethencourt, Francisco. 2015. Racismos: das Cruzadas ao século XX. Lisboa  : Temas e Debates:, 2015. 9789896443498. 

Bicalho, Maria Fernanda. 2009. Da colônia ao império: um percurso historiográfico. [A. do livro] Laura de Mello Souza, Júnia 

F. Furtado e Maria Fernanda Bicalho. O governo dos povos. São Paulo : Alameda, 2009. 

Braudel, Fernand. 1995. Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II. 2ª edição. Lisboa : Dom Quixote, 1995. 

Çelik, Zeynep, Favro, Diane e Ingersoll, Richard. 1996. Streets: critical prespectives on public space. Berkeley : University of 

California Press, 1996. 9780520205284. 

Cohen, Anthony P. 1993. Culture as Identity: An Antropologist's View. New Literary History. 1993, pp. 195-209. 

Decreto n.º 4/2005 Convenção Europeia da Paisagem, feita em Florença em 20 de Outubro de 2000.  

ESTUDOS DE PAISAGEM. Fidalgo, Pedro, et al.  

European Colonial Heritage Modalities in Entangled Cities ECHOES Participant Participant organisation name Country 1. 

Echoes.  

Gilroy, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double-Consciousness. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. 

Ferreira, Claudino Cristovão. 2005. A Expo 98 e os Imaginários do Portugal Contemporâneo, Cultura, Celebração e Política 

de Representação. [ed.] Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Coimbra : Tese de Doutoramento, 

2005. 

Holanda, Sérgio Buarque de. 2014. Raízes do Brasil. 27ª. São Paulo : Companhia das Letras , 2014. 978-85-359-2548-7. 

             2010. Visão do Paraíso. 2017. São Paulo : Companhia das Letras, 2010. 978-85-359-1667-6. 

http://portomaravilha.com.br. [Online]  

Jr., Caio Prado. 2011. Formação do Brasil contemporâneo. 2016. São Paulo : Companhia das Letras, 2011. 978-85-359-1962-2. 

O Rio de Janeiro no século XVIII: A transferência da capital e a construção do território centro-sul da América portuguesa. 

Bicalho, Maria Fernanda.  

 



160 
 

 

Padilha, Laura Cavalcante. 2016. A África e as Américas - fluxos e refluxos. [A. do livro] António Sousa Ribeiro e Margarida 

Calafate Ribeiro. Geometrias da memória: configurações pós-coloniais . Porto  : Edições Afrontamento , 2016. 

Peixoto, Paulo e Cardielos, João Paulo. 2016. A água como património: experiências de requalificação das cidades com água 

e das paisagens fluviais. 2016. 10.14195/978-989-26-1025-2. 

2011. Recomentdações sobre a Paisagem Histórica Urbana. Paris : UNESCO, 2011. 

REVUE CHRYSIPPE : REVUE INTERNATIONALE D'ETUDES SOCIALES, DE PHILOSOPHIE, D'EDUCATION ET D'ETHIQUE (RIESPEE) 

REVUE SEMESTRIELLE. 3, N. Vol. 2, pp. 0-1. 

Ribeiro, Org. Margarida Calafate e Ferreira, Ana Paula. 2003. Fantasmas e fantasias imperiais no imaginário português 

contemporâneo. Porto  : Campo das Letras, 2003. 9726107253. 

Rossa, Walter e Ribeiro, Margarida Calafate. 2015. Patrimónios de Influência Portuguesa: modos de olhar. Coimbra : 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 2015. 

Rossa, Walter. 2015. Urbanismo ou o discurso da cidade. [A. do livro] Walter Rossa e Margarida Calafate Ribeiro. 

Patrimónios de Influência Portuguesa: modos de olhar. Coimbra : Impressa da Universidade de Coimbra, 2015. 

Sgard, Anne. 1997. Qu'est-ce qu'un paysage identitaire? Valence, France : s.n., 1997. 

Shils, Edward. 1992. Centro e periferia. Lisboa  : Difel, imp., 1992. 9722900412. 

The Authenticity of Heritage: Global Norm-Making at the Crossroads of Cultures. Gfeller, Aurélie Élisa. 2017. 2017, The 

American Historical Review. 10.1093/ahr/122.3.758. 

Thiesse, Anne-Marie. 2000. A criação das identidades nacionais: Europa - séculos XVIII - XX. Lisboa : Temas e Debates, 2000. 

9727592031. 

Universidade Federal de Mato Grosso. Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, Rossi Allan, 

Pereira, José Aldo Alves e Borges, Luís Antônio Coimbra. 2018. Advances in forestry science. 2018. pp. 167-174. Vol. 

4. 2357-8181. 

Vecchi, Roberto. 2016. Subalternidades no(s) Atlântico(s) Sul. [A. do livro] António Sousa Ribeiro e Margarida Calafate 

Ribeiro. Geometrias da memória: configurações pós-coloniais. Porto : Edições Afrontamento, 2016. 

Waterscape: a perspective for understanding the contested geography of water. Karpouzoglou, Timothy e Vij, Sumit. 2017. 

3, s.l. : John Wiley & Sons, Inc., 1 de 5 de 2017, Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, Vol. 4, p. e1210. 

10.1002/wat2.1210. 

 

 

 
 

  

 



161 
 

 

RECOLLECTING LANDSCAPES: PAISAGENS, ENTRE O PASSADO E O FUTURO. 

OBSERVAR AS DINÂMICAS DE FORMA PARTICIPATIVA 

 

Maria da Graça Saraiva, Isabel Loupa-Ramos e Veerle Van Eetvelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: A paisagem é dinâmica. Transforma-se pelo diálogo permanente entre a sociedade e o 

espaço onde se inscreve, enquanto resultado de intervenções planeadas que aí ocorrem, mas 

também de iniciativas individuais e coletivas de natureza espontânea. No acordo do princípio da 

subsidiariedade, a Convenção Europeia da Paisagem sugere que seja efetuada em cada região a 

definição de um quadro metodológico capaz de captar e avaliar as transformações da paisagem.  Este 

artigo tem como objetivo reportar o projeto ‘RECOLLECTING LANDSCAPES’ em curso no Observatório 

da Paisagem da Charneca (Chamusca, Portugal). Tendo por base experiências na Bélgica, Noruega e 

França, propõe-se a metodologia da repetição de fotografias como forma de comunicação com a 

população e captura de conhecimento local sobre as transformações passadas, assim como a sua 

avaliação. No projeto em curso recorre-se a fotografia de meados do século XX, conforme 

encontradas em arquivos públicos e coleções privadas, para as re-fotografar a partir do mesmo local, 

permitindo deste modo efetuar uma comparação direta e identificar as transformações ocorridas. 

Muito embora o projeto se encontre ainda numa fase inicial, a comunicação estreita a estabelecer 

com a população representa um potencial agregador da comunidade local. 

Palavras chave: Fotografia; Memória; Observatório; Chamusca; Charneca. 
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Abstract: Landscape is intrinsically dynamic. Changes tend to occur based on the dialogue between 

people and their surrounding environment. These actions result from policy and planning practice or 

from individual actions and decision-making. European Landscape Convention recommends 

capturing and accessing landscape changes. According to the subsidiarity principle no methodological 

framework is pre-defined, allowing for the development of the most suitable procedures in each 

region. In this wider context, this article aims to report on the project ‘RECOLLECTING LANDSCAPES’ 

presently being undertaken in the local Landscape Observatory of Charneca (Chamusca, Portugal). By 

drawing on experiences from Belgium, Norway and France, a methodological approach based on 

rephotography of landscape is put forward as a way to communicate with local population about 

changes and the way these are assessed. Firstly old photographs are collected form public archives or 

private collections to be re-photograped at the exact same place. This procedure enables a direct 

comparison of the pictures and sets the stage for capturing local knowledge. Even though the project 

in still in an early stage, the potential of this project to serve as agglutinating factor for the local 

community becomes visible.  

Keywords: Photography; Memory; Observatory; Chamusca; Charneca. 
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1 - Introdução 

A paisagem é dinâmica. Transforma-se pelo diálogo permanente entre a sociedade e o espaço onde 

se inscreve, enquanto resultado de intervenções planeadas que aí ocorrem, mas também de 

iniciativas  individuais e coletivas de natureza espontânea. Este processo de transformação imprime a 

cada paisagem uma ‘assinatura’ e um carácter próprios. O entendimento do processo evolutivo 

passa pela assunção que a paisagem é multidimensional e holística, e que é também  uma construção 

social. Estes pressupostos encontram-se expressos na Convenção Europeia da Paisagem (CEP), de 

forma simples e integradora, definindo paisagem “como uma parte do território, tal como é 

apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da ação e da inter-ação de fatores naturais e/ou 

humanos”. 

A CEP ratificada por Portugal em 2005 (Decreto 4/2005) encerra um conjunto de objetivos e medidas 

que visam em última instância uma atuação da paisagem que valorize a sua dimensão  ecológica, mas 

também, a sua dimensão social e cultural, no sentido de promover o bem-estar e o sentimento de 

pertença  das  populações.  Assim,  está  previsto  numa primeira instância, proceder-se à 

identificação e avaliação da paisagem, tendo em conta a participação ativa dos intervenientes e da 

população interessada, compreender as suas dinâmicas e acompanhar as suas transformações.  

Existe um vasto corpo de literatura sobre os processos de identificação quantitativa das 

transformações e da dinâmica da paisagem (e.g., Hersperger et al., 2010; Moreira et al., 2016), 

sobretudo na dimensão associada à transformação do uso do solo, com base, por exemplo, em 

técnicas de deteção remota e na construções de indicadores e métricas de paisagem. Contudo, no 
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que respeita à identificação dos processos subjacentes à transformação, assim como da avaliação 

dessas transformações, o conhecimento é mais escasso. Relativamente aos processos de 

transformação, identificam-se alguns desafios associados a um conjunto de incertezas que podem 

ser sistematizados como temporais, espaciais e relacionais. Os desafios temporais referem-se ao 

tempo lag que ocorre entre as decisões e a sua visibilidade na paisagem. Sendo que a decisões 

políticas são mediadas pelos agentes de acordo com a paisagem em causa, o tempo lag, ou seja, o 

tempo de resposta, é incerto e variado entre contextos sócio-culturais específicos. Este aspeto fica 

ainda contaminado pelo tempo de vigência das políticas, pela temporalidade dos usos (e.g., 

agrícolas) e pela reversibilidade dos usos (e.g., agrícola e florestal). Os segundos remetem para a  

diversidade espacial que condiciona o impacte visível na paisagem. A mesma tomada de decisão 

numa paisagem mais ou menos heterogénea ou fragmentada, pode tornar mais ou menos visível o 

seu impacte pela extensão territorial que ocupa. O terceiro desafio remete para a relação ou 

interação entre as várias decisões e a teia de complexidade de relações que se estabelece entre 

estas. Por exemplo ao nível das políticas, apresentando estas objetivos distintos e não 

necessariamente convergentes, não facilita a identificação de relações causa-efeito de uma politica 

em particular. 

A complexidade e incerteza associada a este processo remete para a necessidade  de integração de 

outros tipos de conhecimento, para além do técnico-científico, provenientes de stakeholders 

envolvidos, tanto nas decisões como nos impactes.  

No contexto do projeto LANDYN (Vale, 2014) ensaiou-se uma abordagem centrada nos decisores, 

tanto ao nível nacional como regional, com resultados não completamente satisfatórios pelo facto da 

temporalidade dos cargos dos decisores frequentemente não ultrapassar o tempo lag, não 

proporcionando  assim, a experiência causa-feito.  

No que concerne à avaliação das transformações, existe mais conhecimento sobre a avaliação 

pericial com base em indicadores (e.g., Walz, 2010) do que do ponto de vista participativo. Contudo, 

Hunziker et al. (2008) apresentam uma investigação sobre  “perception and judgment of (past) 

landscape changes, including perception of the rate of change, and on how this knowledge is an 

important  pre-requisite  to  check  the  adaptive  capacity of the population to landscape changes”. A  

Convenção Europeia da Paisagem não sugere, deliberadamente, uma metodologia específica no que 

respeita à forma como proceder no sentido de captar e avaliar as transformações da paisagem, no 

intuito de respeitar a diversidade de paisagens e de enquadramentos legais existentes nos países 

signatários, atendendo ao princípio da subsidiariedade (Prieur, 2006). Assim, a operacionalização do 

processo de análise das transformações passadas, como também de cenários futuros, requer o 
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desenvolvimento de um enquadramento metodológico,  adaptado à variabilidade das características 

das paisagens. Tanto  Cosgrove (1998) como Schama (1995) demonstram a forma como a paisagem e 

a memória se encontram interligadas, sendo que avaliação das transformações da paisagem 

beneficia da integração das memórias dos que a viveram, num processo inclusivo (Jones, 2009; 

Loupa-Ramos 2016). Neste sentido o desenvolvimento de metodologias que permitem interagir com 

a população é determinante na captura de bases de conhecimento locais sobre a paisagem. 

2 - A repetição de fotografias de paisagem como forma de compreender a dinâmica da paisagem 

A perceção e análise de mudanças e dinâmicas na paisagem é um fator essencial do seu estudo e 

transformação, em diferentes escalas temporais, sendo, por isso, um processo preconizado na ótica 

da implementação da CEP, para o conhecimento das representações da identidade, do carácter e das 

suas dinâmicas, por parte de peritos e comunidades (Saraiva et al., 2017).   

O recurso a fotografias de paisagem, recolhidas no mesmo local em distintos momentos 

temporais, tem sido usado como método de apreensão das dinâmicas da paisagem face ao 

passado, identificadas e reconhecidas como processo de reflexão pelas comunidades sobre o 

sentido de evolução do seu território, bem como sobre orientações para estratégias de evolução 

futura, no âmbito de políticas com incidência territorial (Guittet e Le Dû-Blayout, 2013). Este 

procedimento mostra-se mais eficaz do que a cartografia geralmente usada nos estudos 

territoriais, no âmbito de processos participativos e de  envolvimento do público, dado que as 

fotografias com uma perspetiva vista a partir do solo, numa escala humana, são mais facilmente 

apreendidas e reconhecidas pelo público em geral, face a dificuldades geralmente sentidas na 

leitura e interpretação de mapas representados ‘em voo de pássaro’ (birds-eye perspective) 

(Puschmann e Dramstad, 2002). 

Deste modo, alguns programas de monitorização da paisagem, em diversos países, recorreram à 

fotografia de paisagem com um método de ângulo fixo de captura, em locais geograficamente 

referenciados, repetindo-as nos mesmos locais com um intervalo de tempo previamente 

estabelecido, com o objetivo de documentar as mudanças na paisagem ao longo do tempo.  

Quando existem fotografias antigas, é procurado o local da sua captura e os panoramas em 

causa são refotografados com a preocupação de abarcar a mesma perspetiva e profundidade.   

Essa metodologia revelou-se de grande eficácia e utilidade para documentar as dinâmicas da 

paisagem em diversas regiões e países, conduzindo ao desenvolvimento de protocolos no sentido de 

especificar as condições de seleção dos locais e de imagens antigas existentes, as técnicas de 

fotografia e de referenciação dos pontos de captura, estabelecendo nalguns casos bases de dados e 

plataformas de acesso público às imagens recolhidas (Guittet e Le Dû-Blayout,  2015).   
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A Noruega é um dos países onde esse método foi usado sistematicamente no estudo e 

caracterização da paisagem rural, através de uma abordagem metodológica denominada 

“Tilbakeblikk” (literalmente “olhar para trás”) (Skog+Landskap, 2006). Resultou de um projeto 

conjunto entre um instituto relacionado com as florestas e a paisagem, o NIBIO (Norwegian Institute 

of Bioeconomy Research) e um museu de base etnográfica. O projeto teve cobertura nacional, 

refotografando paisagens agrícolas em diversos momentos temporais, tendo como produto um 

website interativo e uma exposição que percorreu o país para promover a sensibilização face à  

paisagem rural e suas transformações. A produção de fotografias realistas que permitem comunicar 

o que é possível ver numa paisagem atual, e que ao mesmo tempo  suscitam reflexões sobre 

possíveis futuros, foi um dos objectivos do projeto (Puschmann e Dramstad, 2002). As imagens 

tornaram-se assim uma forma de comunicação que sensibiliza as pessoas para o que muda, como 

muda e como poderá evoluir a paisagem dos seus territórios rurais, contando histórias e dando 

inspirações para a construção do futuro. 

 
Fig. 1: Imagens de Hellsylt, em 1880-1890 e em 2014, tiradas do mesmo ponto de captura  

e idêntico ângulo de visão (Fonte: Skog+Landskap, 2006). 
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Em França, o  Ministério do Ambiente instituiu, neste domínio, Observatórios Fotográficos da 

Paisagem (Observatoires Photographique du Paysage, OPP), a nível nacional, regional e local, com o 

objetivo de constituir um arquivo de séries de fotografias de paisagens, históricas e contemporâneas,  

com a finalidade de analisar os mecanismos e os fatores de transformação dos espaços, bem como o 

papel dos diferentes atores, de modo a orientar favoravelmente a evolução da paisagem (Seguin e 

Soufflert-Leclerc, 2008). Estes Observatórios visam não só apoiar estudos científicos sobre a 

paisagem, como fomentar a participação das comunidades sobre a gestão das suas paisagens, na 

linha das orientações da CEP. Estima-se que existam, desde 2000, mais de 50 OPPs, quer ao nível 

regional como local, com a coordenação de um OPP a nível nacional, criado em 1991 (Guittet e Le 

Dû-Blayout, 2015).   

A iniciativa de instalação de um OPP pode partir de instituições como Parques Naturais, municípios 

ou outras, envolvendo diversos parceiros, entre os quais entidades de gestão e de administração, 

técnicos, associações ou outras, constituindo uma estrutura coordenadora do projeto. Após uma 

reflexão sobre as problemáticas do território em causa, é desenvolvida uma pesquisa sobre 

fotografias antigas ou históricas, e são contratados fotógrafos para fazer a captura de novas imagens. 

A estrutura de coordenação do OPP seleciona um conjunto de locais cujas perspetivas serão 

repetidas em intervalos de tempo fixados e são implementadas bases de gestão de dados e 

plataformas interativas, permitindo o desenvolvimento da investigação, da divulgação pública e da 

participação dos cidadãos. São assim criados instrumentos que suportam, por um lado, a 

investigação científica e pericial relacionada com o estudo da paisagem e, por outro, processos 

facilitadores de participação e debate públicos, tendo em conta as representações de memória visual 

e social das paisagens. 

Para orientar a atividade dos vários OPPs, bem como a estruturação dos seus programas de atuação, 

foram desenvolvidas linhas orientadoras e metodologias para coordenar os diversos procedimentos 

de recolha, gestão e divulgação das imagens (Seguin e Soufflert-Leclerc, 2008), que constituem 

documentos de relevo para apoiar a implementação de projetos semelhantes em países ou regiões 

que pretendam desenvolver programas deste tipo, com menor experiência adquirida.  

A Bélgica é outro exemplo de experiência neste tipo de projetos, sob a designação de ‘recollecting 

landscapes’. No início do século XX, o botânico e professor Jean Massart realizou uma vasta coleção 

de fotografias de paisagens, selecionando um conjunto representativo de locais segundo critérios 

científicos geográficos e botânicos. Mais tarde, em 1980, uma equipa constituída pelo geógrafo 

Georges Charlier e o botânico Leo Vanhecke, refotografaram cerca de 60 locais inicialmente captados 

por Massart. Em 2003 e mais tarde em 2014, realizaram-se mais duas campanhas de refotografias, 

obtendo-se assim uma série temporal baseada em 4 momentos. O projeto deu origem a uma 
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exposição itinerante e a um livro (Uyttenhove (ed.), 2006), possibilitando a perceção e análise das 

transformações da paisagem e da urbanização na Flandres, ao longo de mais de um século 

(www.recollectinglandscapes.be).  

Em Portugal, é de referir uma experiência semelhante à acima referida, partindo de imagens de 

paisagens recolhidas pelo geógrafo Orlando Ribeiro entre 1937 e 1983, e fotografadas nos mesmos 

locais pelo fotógrafo Duarte Belo, em 2011, divulgadas num livro incontornável neste domínio (Belo, 

2012). Duarte Belo segue os percursos e registos de Orlando Ribeiro no seu profundo estudo do 

território português, ao longo de cinco décadas, e procura os mesmos pontos de tomada de vistas, 

fixando as mesmas ou novas paisagens, possibilitando reflexões sobre as transformações havidas e 

tempos diferentes.  Citando o autor, “Trazem à vida um passado já remoto e complexificam, de 

forma acentuada, as leituras que fazemos do espaço; dão-nos conta, com fascínio e inquietação, do 

poder avassalador do tempo, e das imparáveis construções humanas, na modelação da identidade de 

um povo” (Belo, 2012, p. 301). 

Estes exemplos mostram o impacto que as imagens do ‘antes’ e ‘depois’, em matéria de paisagem, 

têm nas representações e no  imaginário das pessoas sobre as relações entre tempo e espaço,  

dinâmicas territoriais e económicas e alterações sociais, culturais e dos modos de vida. No tempo de 

vida humana é possível presenciar e percecionar grandes mudanças nos territórios de vivência, 

sobretudo nas últimas décadas, em que o ritmo dessas mudanças é muito superior ao que foi alguma 

vez sentido em gerações anteriores. A relação das pessoas com o seu território e paisagem é 

questionada pela magnitude e intensidade dessas mudanças, interagindo com os sentimentos de 

identidade e pertença. 

Esta método de fotografia e re-fotografia tem também sido utilizado para a monitorização do uso do 

solo agrícola, como por exemplo, no processo LUCAS (Land Use and Land Cover Survey) coordenado 

pela EUROSTAT para fins de estatísticas agrícolas (http://ec.europa.eu/eurostat/web/ 

lucas/methodology) em curso desde 2001. Mediante a aplicação de uma grelha de amostragem 

estatisticamente representativa, são recolhidas quatro fotografias da paisagem, segundo os pontos 

cardeais, em cada ponto de amostragem, permitindo desta forma validar a informação recolhida e, 

como sub-produto, observar as transformações de ocupação do solo ao longo do tempo, mediante a 

criação de uma base de dados georreferenciada (http://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/lucas-

photo-viewer). 

Os projetos como os acima descritos de recolha de fotografias de paisagem em distintos momentos 

podem assim ter diversas finalidades. Por um lado, a recolha e organização de ‘atlas de paisagens’, 

com objetivos documentais, científicos, etnográficos, iconográficos, de memorabilia, ou outros, 
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visando o registo e a memória futura. Por outro lado, serem um instrumento e plataforma de 

comunicação e partilha com as comunidades, utilizando estratégias colaborativas, mobilizando as 

dinâmicas associativas locais na recolha e dinamização das imagens e memórias coletivas. Deste 

modo contribuindo para a valorização do património local, para o reforço da identidade, para a 

construção conjunta de visões e objetivos de qualidade paisagística, conceito preconizado pela CEP 

como  essencial  à  formulação  de  políticas de gestão e valorização da paisagem, em sintonia com as 

estratégias de ordenamento territorial. Ambas as perspetivas são relevantes e complementares, 

interessando-nos especialmente a segunda, como oportunidade para desenvolver processos 

colaborativos de envolvimento das comunidades na reflexão sobre a ‘sua’ paisagem futura face à do 

passado.   

3 - O projeto ’recollecting landscapes’ no Observatório de Paisagem da Charneca 

Segundo as recomendações da CEP, os ‘Observatórios da Paisagem’ estruturam-se como redes, 

centros ou fóruns, com possível concretização a nível nacional, regional ou local, tendo em vista a 

recolha, troca e dinamização de informação relativa à paisagem, promovendo o conhecimento e a 

participação das comunidades locais.  

É nesta linha que se enquadra a recente criação do Observatório de Paisagem da Charneca (OPC), no 

concelho da Chamusca. O território em que se insere caracteriza-se, em termos geológicos e 

pedológicos, por formações sedimentares detríticas do Pliocénico e Miocénico, de relevos ondulados 

cortados por vales de rios e ribeiras afluentes do Tejo e Sorraia. A estes solos associam-se 

comunidades vegetais dominadas por sobreirais (Neto et al., 2007). Do ponto de vista de ocupação 

humana, corresponde a uma zona pouco povoada, em declínio demográfico, com elevada taxa de 

envelhecimento, com problemas de desemprego e abandono escolar.  A densidade populacional é 

muito inferior à média nacional, sendo no concelho da Chamusca de 13,5 hab/km2, em 2011 

(www.pordata.pt). 

Os objetivos, contexto geográfico e principais atividades do Observatório da Charneca estão 

apresentados em Saraiva et al. (2017). A finalidade principal consiste no desenvolvimento de um 

projeto de estudo e sensibilização da paisagem da unidade de paisagem ‘Charneca Ribatejana’  - 

Unidade “O” na classificação proposta por Cancela d’Abreu et al. (2004) para Portugal Continental 

(Fig. 2), com as seguintes principais linhas de orientação: 

 promover o conhecimento e a divulgação das especificidades desta paisagem; 

 envolver as populações residentes na sensibilização para os seus valores; 

 caracterizar e monitorizar as dinâmicas de transformação da paisagem; 



170 
 

 constituir redes e parcerias com diversos atores, aos níveis local, regional, nacional e 

internacional, para desenvolver atividades que se inserem nos seus objetivos. 

 

 
Fig. 2: Localização da unidade de paisagem Charneca Ribatejana (Cancela d’Abreu et al., 2004),  

concelho da Chamusca e Observatório da Charneca. 

 

Neste contexto, uma das parcerias em curso consiste na colaboração com o Departamento de 

Geografia da Universidade de Ghent, que realiza anualmente no OPC workskops no âmbito da visita 

de estudo do curso de Mestrado em Geografia. Selecionam-se temas de estudo de âmbito local que 

são desenvolvidos em grupos de alunos que, numa sessão final apresentam e discutem os resultados 

obtidos com as entidades e parceiros locais. 

Um dos casos de estudo, no ano letivo 2016/2017, consistiu na adaptação da experiência do projeto 

belga ‘RECOLLECTING LANDSCAPES’ ao concelho da Chamusca, partindo da recolha de fotografias 

antigas de arquivos da Câmara Municipal e de coleções privadas.    

O Projeto RECOLLECTING LANDSCAPES, conforme acima referido, pretende captar a essência das 

transformações da paisagem, enquanto forma sintética de observação do território, exigindo, por um 

lado, um suporte físico capaz de reter de forma integrada a multidimensionalidade da paisagem e, 

por outro, o envolvimento da população e das suas perspetivas sobre os processos que 

fundamentam a evolução da paisagem.  



171 
 

O grupo de trabalho estabeleceu a sequência de procedimentos para o desenvolvimento do 

trabalho, cujo esquema se apresenta na Fig. 3. O objetivo consistiu na adaptação da metodologia 

belga atrás referida, a fim de estabelecer linhas de orientação para aplicação a este território, 

possibilitando, para além do exercício experimental, o seu prosseguimento em bases estruturadas e 

consistentes. 

Assim, a etapa inicial consistiu na pesquisa e recolha de dados, quer sobre a forma de consulta a 

coleções de fotografias antigas, de origem privada ou municipal, de documentação, cartografia ou 

internet, bem como de contactos e entrevistas com pessoas conhecedoras das vivências e tradições 

locais, estruturando a informação obtida em fontes primárias e secundárias, analisando a sua 

fiabilidade e credibilidade. 

 

 
Fig. 3: Metodologia desenvolvida no trabalho ‘recollecting landscapes’ 

no concelho da Chamusca (Fonte: De Bruyne et al., 2017). 

 

Para isso estabeleceu-se contacto com a Câmara Municipal da Chamusca e Biblioteca Municipal, 

onde se soube da existência de um vasto conjunto de imagens antigas, datando das décadas de 50 

e 60, abrangendo sobretudo paisagens urbanas, constituindo um importante espólio de ponto de 

partida para o trabalho, e que permitiu desde logo considerar as suas potencialidades para futuros 

desenvolvimentos. Para além dessa coleção de fotografias, obteve-se também algumas relativas a 

paisagens rurais, sobretudo de coleções privadas de proprietários de explorações agro-florestais. 

Esta fase de recolha foi apoiada pela obtenção de informação complementar, como consulta de 

livros e de documentação, cartografia, pesquisa na internet e realização de entrevistas com 
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entidades detentoras das imagens ou conhecedoras das zonas fotografadas, procurando obter o 

máximo de informação possível de enquadramento aos conteúdos das imagens a selecionar.  

A 2ª fase – categorização –, apoiou-se nos seguintes critérios: i) relevância das imagens selecionadas, 

baseada na informação obtida nas entrevistas realizadas, e ii) os diferentes tipos e componentes das 

paisagens   presentes   nas   imagens,   como   por   exemplo   cenas   urbanas,   rurais,   agrícolas,   de 

infraestruturas e de acontecimentos relevantes.  A categorização teve também em conta aspetos 

objetivos e subjetivos das paisagens retratadas.  

A fase 3 consistiu na localização dos locais de captura das imagens selecionadas em cartas topográficas, 

e sua georeferenciação. A procura desses locais pode basear-se em pontos de referências na fotografia 

identificáveis na cartografia, como pontes, construções, etc., perguntando a pessoas locais se sabem 

onde a fotografia foi tirada, ou através das entrevistas realizadas. 

Na fase seguinte recorre-se a trabalho de campo para fotografar de novo os mesmos locais, com o 

mesmo ângulo de visão da fotografia original. É importante usar um tripé e registar a altura e 

características da lente, bem como outros dados da fotografia, como localização e autoria. 

O trabalho de campo foi desenvolvido durante 2 dias, tendo sido efetuadas novas fotografias em 8 

locais do concelho, conforme a Fig. 4, abrangendo zonas urbanas e rurais. 

 
Fig. 4: Localização das refotografadas em 2017 no concelho da Chamusca (Fonte: De Bruyne et al., 2017). 

 
Um dos locais selecionado foi um ponto dominante na Chamusca, assinalado pela Capela da Senhora 

do Pranto, onde se disfruta de uma ampla panorâmica sobre a parte baixa da vila, o rio Tejo e o 

campo ou lezíria em ambas as margens, que se espraia até às colinas limitantes (Fig. 5). As fotografias 

iniciais datam das décadas de 50-60 e foram repetidas em três direções. De um modo geral a 
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implantação urbana manteve-se, e as principais diferenças sentem-se na redução de elementos 

arbóreos e em alterações na dimensão das parcelas e de ocupação do campo. 

Outro dos pontos trabalhados é um largo no centro da Chamusca onde existiam já duas imagens, 

uma sem data e outra de cerca de 2010, e que, repetida em 2017, permitiu obter uma série 

temporal onde é possível observar diversas alterações na tipologia e morfologia dos edifícios ao 

longo do tempo (Fig. 6).        

   
Fig. 5: Imagens tiradas a partir do Mirante da Senhora do Pranto, na década de 50-60 e em 2017. 

 

 
Fig. 6: Imagens da Rua 25 de Abril na Chamusca frente ao Cine Teatro  

(da esquerda para a direita: sem data, 2010 e 2017). 

 

Outros locais referenciados foram o lado sul da Ponte Isidro dos Reis, que liga a EN 118 entre a 

Chamusca e a Golegã, bem como a zona ribeirinha do Arripiado. 

Para além de paisagens urbanas, o trabalho de campo incidiu também sobre paisagens rurais, 

nomeadamente em 6 locais nos Casais das Balsas e de Pai Poldro, a partir de fotografias da coleção 

do proprietário. Documentam mudanças de ocupações culturais, mas também a ocorrência de 

calamidades ou situações extremas, como a rotura de uma barragem, e a destruição de construções 

pelos incêndios florestais de 2003 (Fig. 7).   
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Fig. 7: 7.1 – Casal das Balsas; 7.2 – Aqueduto de Pai Poldro; 7.3 – Barragem de Pai Poldro 

(Fotos Coleção Carlos Amaral Netto). 

O trabalho de campo de refotografia permite perspectivar as fases seguintes, de análise e reflexão 

sobre as dinâmicas da paisagem, observando e discutindo as alterações ocorridas e construindo 

hipóteses e narrativas sobre essas alterações. Esse processo deve ser desenvolvido de forma 

participativa, bottom-up’ envolvendo as comunidades e os atores locais, na observação dos 

processos ocorridos que podem despertar atitudes de pertença e laços identitários, e construir 

visões para o desenvolvimento futuro. 

Este exercício, que decorreu num curto espaço de tempo, revelou-se inspirador e com potencial para 

futuros desenvolvimentos, tendo alguns objetivos sido atingidos mas tendo-se também identificado 

algumas limitações de ordem metodológica e técnica, nomeadamente no processo de seleção das 

imagens e na repetição das novas fotografias.  

A utilização da fotografia de paisagem enquanto veículo de comunicação com o público tem sido 

amplamente explorada do ponto de vista científico, em estudos de perceção ou de avaliação da 

qualidade da paisagem. Contudo, os critérios de secção dos locais das fotografias são tipicamente 

periciais tendo em conta os objetivos específicos de cada estudo. A abordagem participativa aqui 

apresentada (como é o caso da experiência norueguesa) por se socorrer de fotografias já tiradas pela 
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população, escolhem locais com um significado especial, que tende a permanecer na memória 

coletiva, facilitando assim o processo de localização e comunicação com a comunidade local. 

4 - Desenvolvimentos atuais e futuros  

Tendo em conta o interesse da metodologia e os resultados obtidos no exercício exploratório 

referido, está em curso a preparação de um projeto para captar as transformações da paisagem do 

concelho da Chamusca através da utilização de fotografias históricas, refotografando-as, e a recolha 

de testemunhos da população. Este projeto irá envolver a Câmara Municipal da Chamusca, o 

Observatório da Charneca, o Departamento de Fotografia do Instituto Politécnico de Tomar e o 

Instituto Superior Técnico, com os seguintes objectivos: 

 Registar, através de fotografia, as alterações decorridas na paisagem urbana e rural do concelho, 

através da recolha de fotografias antigas nas diversas fontes disponíveis, e refotografando nos 

mesmos locais e com a mesmo enquadramento, na atualidade; 

 Recolher testemunhos junto da população e de sectores específicos (e.g., técnicos, 

proprietários, agricultores, escolas, associações) relativos transformações verificadas nas 

paisagens; 

 Enquadrar os testemunhos recolhidos numa reflexão sobre os processos de alterações da 

paisagem; 

 Divulgar este projeto através de exposições, publicações, site ou eventos que permitam a sua 

comunicação ampla à comunidade. 

Para desenvolver este projeto prevêem-se as seguintes etapas: 

 Recolha de fotografias históricas, recorrendo a arquivos, coleções e plataformas existentes, na 

administração local (CMC, juntas de freguesia) ou associações e outras entidades, bem como de 

fotografias disponibilizadas pela população. 

 Seleção de locais e fotografias para refotografar, em função do interesse, representatividade, 

qualidade, acessibilidade, etc.;  

 Georreferenciação, mediante a identificação do local onde foram captadas. Este processo, 

sempre que não estejam identificadas à partida, exige o contacto com pessoas conhecedoras do 

território para a sua localização. A georreferenciação é feita através da identificação das 

coordenadas geográficas, e o seu posicionamento num mapa digital (e.g. cartografia base em 

SIG ou Google Earth); 

 Digitalização das imagens selecionadas, com qualidade e características a definir;  
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 Re-fotografar a partir do mesmo ponto, carecendo de equipamento fotográfico que permita 

recriar o ângulo de abertura, ou seja, a escala e abrangência da panorâmica captada na 

fotografia original, por forma a produzir pares de fotografias diretamente sobreponíveis e tendo 

em conta as estações do ano; 

 Constituição de uma plataforma de gestão das imagens recolhidas; 

 Realização de entrevistas. Os “pares de fotografias” multi-data constituem a base para as 

entrevistas a realizar à população, sobretudo a mais idosa que ainda consegue ter memória de 

observação direta da paisagem. Esta metodologia poderá permitir a recolha e valorização das 

memórias existentes nas comunidades  e servir de forma de comunicação para a valorização do 

património comum e da paisagem; 

 Divulgação das imagens e dos resultados por meio de exposições no Observatório da Charneca, 

na Câmara e/ou Juntas de Freguesia,  publicações ou outros meios de divulgação.  

Posteriormente, e em face dos resultados, será estabelecida a periodicidade de repetição das 

fotografias tendo em vista o desenvolvimento de um plano de monitorização da paisagem do 

concelho.  

A implementação deste projeto, para além de proporcionar um enquadramento metodológicos 

capaz de captar a acompanhar as transformações da paisagem, inscreve-se simultaneamente no 

quadro de medidas que visam o cumprimento dos objetivos da CEP no que respeita a “estabelecer 

procedimentos para a participação do público e das autoridades locais”. Deste modo e através do da 

comunicação direta com a população, este projeto mostra também potencial como elemento 

agregador da comunidade de local. 
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CONVERSACIONES SOBRE EL TERRITORIO:  

EL PAISAJE CULTURAL 
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Resumen: El ser humano se diferencia de otros seres vivos por su capacidad para transmitir el 

conocimiento. Este conocimiento, que es resultado de la transformación del territorio para obtener 

un beneficio propio, se consolida en el tiempo dando lugar a una cultura.  

Leer el territorio no debe constar meramente de la recopilación de datos técnicos, la finalidad ha de 

ser inundarse de la esencia de ese lugar para lograr una acción exitosa. Comprender cuál es el Genius 

Loci no pasa si no por descubrir cuál es la cultura asociada al mismo y los elementos clave que la 

definen. Muchos de estos elementos no se encuentran en el data base y es necesario proceder a 

encontrarlo a través de otros métodos.  

Realizar conversaciones con personas que han mantenido, a lo largo de su vida, diferente relación 

con el territorio de estudio es una de las posibles vías de investigación y recuperación del patrimonio 

intangible. 

El futuro pasa por hacer especial hincapié en el concepto de paisaje cultural ya que, en un mundo 

donde la globalización ha exterminado tantos paisajes, la intervención basada en la conservación de 

la identidad, la memoria y el código genético que determina una región es imprescindible. 

 

Palabras clave: Paisaje Cultural; Conversación; Cartografía Sensible; Patrimonio Intangible; Sabiduría 

Popular.  
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CONVERSATIONS ON THE TERRITORY: 

THE CULTURAL LANDSCAPE 
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Abstract: The human being differs from other living beings by its ability to transmit knowledge. This 

knowledge, which is the result of the transformation of the territory to obtain its own benefit, is 

consolidated over time, giving rise to a culture. 

Read the territory should not consist merely of the collection of technical data, the purpose should 

be flooded of the essence of that place to achieve a successful action. Understanding what is the 

Genius Loci does not happen if not to discover what is the culture associated with it and the key 

elements that define it. Many of these elements are not found in the base data and it is necessary to 

proceed to find it through other methods. 

Carrying out conversations with people who have maintained, throughout their lives, a different 

relationship with the study territory is one of the possible ways to research and recover the 

intangible heritage. 

The future is to put special emphasis on the concept of cultural landscape because, in a world where 

globalization has exterminated so many landscapes, intervention based on the conservation of 

identity, memory and the genetic code that determines a region is essential. 

 

Keywords: Cultural Landscape; Conversation; Sensitive Mapping; Intangible Heritage; Popular 

knowledge. 
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El antecedente: el Paisaje Cultural 

Entendiendo el paisaje como la percepción de un sujeto – ser humano – sobre un objeto – el 

territorio – no es posible desvincular al individuo, ya sea por observación, experiencia o 

interpretación, del medio. Es por ello que lejos de ser un concepto universal, el paisaje, pasa a ser 

una definición objetiva, de cada ser humano, apoyada sobre las bases culturales de la sociedad en la 

que se establece.  

Uno podría pensar que hay un modo común, incluso universal, de percibir y experimentar el paisaje, 

pero este no es el caso. [...] De todas las culturas del mundo, solo dos, la europea y la china, 

convirtieron el paisaje, por vías independientes en un género artístico. De ahí que podamos concluir 

que, lejos de ser universal, es una forma de contemplación especializada39. 

Desde tiempos ancestrales, el ser humano se ha caracterizado por su habilidad para transformar el 

territorio según sus necesidades.  

Fig. 1: Cultivo de la vid en Fuerteventura. Fuente: 
www.vinosdiferentes.com  

 

Fig. 2: Cultivo de la vid en Ribera del Duero. Fuente 
www.mafaldajonny.wordpress.com 

 
 

                                                        
39 Texto de Yi Fu Tuan (geógrafo chino-estadounidense) fragmento de su libro Escapismo, formas de evasión del mundo 

actual redactado en 1998 en Baltimore, MD. 
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El medio que hoy en día percibimos, puede ser entendido como una construcción humana cuyas 

características estéticas dependen de las necesidades del individuo y de los condicionantes físicos y 

las materias primas que otorga el ecosistema de un determinado territorio – así en Galicia se 

construye en piedra y en Castilla en ladrillo y, del mismo modo, el cultivo de la Vid es circular en 

Lanzarote y mediante terrazas en la Ribera del Duero –. 

La estructura asociada al cultivo del vino en Lanzarote y en la Ribera del Duero, genera una imagen 

en el subconsciente que, inevitablemente, se asocia a dichos territorios. Esta asociación es el 

resultado de la transmisión de la experiencia sobre el territorio por parte de sus habitantes. ¿Cuál es 

el nexo? ¿Qué relación existe entre el paisaje, el territorio y sus habitantes? La cultura.  

El ser humano se diferencia de otros seres vivos por su capacidad para transmitir el conocimiento. 

Este conocimiento, que es el resultado de la transformación del territorio para obtener un beneficio 

propio, se consolida en el tiempo dando lugar a una cultura.  

La imagen muestra los petroglifos en el Monte de Santa Tecla, A Guarda. Representa la huella que el 

ser humano deja a futuras generaciones de su propio conocimiento: la cultura. La idea de conservar 

el patrimonio heredado es relativamente moderna no aparece hasta bien entrado el S.XIX (con los 

Viajes de Goethe o la descripción de Heirrich Schliemann en busca de Troya). El patrimonio se 

convierte así, en el testigo material de la memoria y, con ello, refuerza la identidad del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Petroglifos monte de Sta. Tecla. Fuente: elaboración propia. 

El binomio cultura-paisaje semeja obvio hoy en día, esto, no resultó tan sencillo de asumir cuando en 

el siglo pasado, Carl Sauer, introducía por primera vez el concepto de geografía cultural: la disciplina 

que analiza las transformaciones en el tránsito de un paisaje natural a otro cultural debido a la acción 
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del ser humano. Para, posteriormente en su libro “La morfología del paisaje”40 definir por 

primera vez el término Paisaje Cultural como el resultado de la acción de un grupo social sobre 

un paisaje natural, siendo la cultura el agente, la naturaleza el medio y el paisaje cultural el 

resultado.  

Por tanto, si aplicamos las anotaciones de Sauer, el paisaje puede ser un ámbito geográfico asociado 

a una actividad (realizada por un grupo social) que contiene valores estéticos y culturales.  

La trilogía región -> cultura -> paisaje comienza a ser estudiada a finales del siglo XIX, toma sentido y 

se expresa como una compleja red de relaciones entrecruzadas objeto principal de interés para la 

escuela de pensamiento francesa.  

Así como Sauer tomó esta trilogía y llegó hasta la creación del paisaje cultural, otros autores como Le 

Blache –  el paisaje es la fisionomía característica que nos revela una porción del espacio concreta, 

una región – o Patrick Gueddes, ponen énfasis en la región como símbolo de la integridad entre el 

orden natural y el orden cultural.  

En concreto, Patrick Geddes41, que pertenecía a la escuela francesa cuya base recae en los conceptos 

de La Blache, Le Febvre42 y Le Play, estudió con atención los recursos de las regiones naturales, las 

respuestas del hombre a estos recursos y la complejidad del paisaje cultural resultante.  

Por este motivo, se decidió tomar a un marinero y una agricultora en esta investigación, tal acción, 

permitirá comprender un medio experimentado.  

Para Gueddes la trilogía debería ser place, work and folk y las interacciones entre éstas. Ubica a la 

categoría de trabajo en la posición central en la relación entre medio y ser humano definiendo 

paisaje cultural como la huella del trabajo sobre el territorio, una memoria al trabajador desconocido 

– como en el presente caso de estudio –. 

Defiende que una región ocupa un determinado lugar (place) donde los habitantes se encuentran 

involucrados en todo tipo de actividades (work) y la población (folk) se organiza en torno a una 

superestructura de creencias, tradiciones y costumbres compartidas, de forma que las características 

del primer elemento (place) van a influir de manera directa en el siguiente y así sucesivamente. 

 

 

 

                                                        
40 Texto de Carl Sauer recogido en el libro Morfología del Paisaje 1925. Primer estudio realizado sobre la relación cambiante 

entre hábitat y hábitos. 
41  Patrick Geddes (1834- 1932) biólogo y botánico escocés, inquieto investigador acerca de la relación del medio con el ser 

humano, la política y la cultura social. 
42 Le Febvre 1922 (citado por Nogue 1989): El concepto de paisaje de Le Febvre resulta ser análogo al de Jean Brushes, ya 

que, para ambos, el paisaje refleja la manifestación visible de la actividad humana. 
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Fig. 4: The Valley Section 1909, Patrick Geddes. 

 
Patrick Geddes será la figura responsable de la introducción del concepto de región como símbolo de 

identidad de un determinado territorio cuyas características difieren de otras. Introduce un 

pensamiento innovador en los campos de la planificación urbanística y la educación: estudia la 

sección del valle como un conjunto de conexiones entre tres elementos mayores: ambiente físico, 

ocupaciones y tipos de asentamientos y cómo cada uno influye al otro.  

[En referencia a la sección del valle]  

¿Cuál es, por último, el valor de esta especie de análisis de las ocupaciones? En primer lugar, como un 

esquema general y preliminar para estudios antropológicos e históricos más completos, región por 

región y edad por edad hasta llegar a nuestros propios tiempos. Pero, en segundo lugar, como 

esencia misma del análisis social que es necesario para cada región si queremos comprenderla 

realmente; y aún más si nos abrimos camino hacia la mejora y desarrollo [...] 

A partir de estas pocas y, al parecer, sencillas ocupaciones se han desarrollado todas las demás. 

Seguir el curso de estas transformaciones equivale, pues, a dar con la explicación de la individualidad, 

de la singularidad, de cada una de las poblaciones y ciudades de los hombres y, al mismo tiempo, 

comprender sus múltiples semejanzas.[...]  

A lo largo del precedente examen hemos visto que nuestros métodos de investigación ofrecen puntos 

de vista y perspectivas que son diferentes de los acostumbrados. Pero, hasta el presente, la acción 

local, cívica y política se han interesado demasiado poco en investigaciones de esta amplitud. Hasta 

los geógrafos regionales y los urbanistas no han captado debidamente la importancia de esta labor: 

su importancia, por una parte, para la educación de cada comunidad y de todas las comunidades y 

también para su mejor organización material y económica así como para su organización social y 

cultural. [...] 

En resumen, estamos ante lo que constituye al mismo tiempo un movimiento científico y práctico. Por 
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este medio nuestras especializaciones dispersas e inconexas pueden ser coordinadas hasta constituir 

una visión sintética y una comprensión evolutiva unificada, región por región. Del mismo modo, 

nuestra múltiple división del trabajo puede así, ser armonizada y orquestada para el bien común. 

Mediante tales estudios tanto los orígenes naturalistas como humanistas de cada región son 

investigados, con una interpretación mejor, en consecuencia, de cada una de ellas en el presente. Así 

estamos en condiciones de advertir diversas posibilidades, entre las cuales nos corresponde buscar la 

mejor. El movimiento se extiende así a los más amplios ámbitos de aplicación y objetivos: sintéticos, 

sinérgicos y comprensivos43. [...] 

Los estudios de Gueddes toman parte de la línea de pensamiento francés considerando el paisaje de 

regiones como una expresión morfológica de las combinaciones que en ella se producen y de su 

personalidad.  

¿Es posible aplicar las investigaciones del equipo de Geddes hoy en día?, ¿se ha perdido la identidad 

de regiones?, ¿se debe inculcar que la solución al progreso pasa por estudiar la identidad del 

territorio?  

La problemática: La globalización frente al sistema de regiones 

La acción del hombre sobre el territorio ha sido de tal magnitud que, actualmente, donde percibimos 

un entorno “natural”, existe un medio construido. Prácticas de explotación como la agricultura, la 

pesca, la silvicultura, o la construcción de asentamientos y sus caminos conforman el paisaje que 

rodea al ser humano. El estudio de el paisaje cultural y regional permite abrir nuevas lecturas. 

Lecturas que abordan cuestiones como la identidad de una región, cuyo conocimiento, enriquece el 

aprendizaje sobre sí misma.  

  Fig. 5: Construcción del territorio: Cetárea en la costa de 
A Guarda, fuente www.galiciasuroeste.com .  

Fig. 6: Construcción del territorio: Ruta “rego da pedra”, 
en el Monte Aloia fuente: www.pericodelcamino.com . 

                                                        
43 Transcripción de una de las conferencias de Patrick Geddes en la New School of Social Research publicada en el libro 

Cities in evolution (1959).    
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El futuro pasa por hacer especial hincapié en el concepto de paisaje cultural ya que, en un mundo 

donde la globalización ha exterminado tantos paisajes, la intervención basada en la conservación de 

la identidad, la memoria y el código genético que determina una región es imprescindible.  

Joaquin Sabaté anota que “en la identidad del territorio está su alternativa de progreso y desarrollo 

de la sociedad que lo conforma”44, esta afirmación responde a un fenómeno habitual en los últimos 

siglos: el crecimiento espontáneo. En territorios cuyas transformaciones no han tenido en cuenta las 

relaciones ecosistémicas del medio, la estructura del territorio es ilegible. Tal situación provoca que 

la relación entre el asentamiento y su emplazamiento no siga las lógicas del lugar.  

¿Cómo se debe afrontar el estudio del territorio a tal efecto?, ¿es posible combinar las herramientas 

globales para el conocimiento local?, ¿será el data Base la solución para resolver los problemas? Las 

herramientas de las que se dispone hoy en día son precisas, extensas y milimétricas a la velocidad de 

segundo, sin embargo, el conflicto no viene dictado por las herramientas si no por la posición desde 

la cual se afronta.  

 

 

Fig. 7: Estudios sensibles del territorio. David Wicks, 
Winter 2011 rainfall versus consumption. Fuente 

www.sansumbrella.com   

Fig. 8: Estudios sensibles del territorio. Rosa Barba, Estudio 
de Visibilidad. Fuente: Obras y escritos de Rosa Barba, 

Revista Paisajismo. 
 

La ciencia del territorio y sus mecanismos de continuo cambio parecen, en ocasiones, sorprender al 

data base,   produciéndose   grandes   catástrofes  ambientales  que,  con  el  conocimiento  tradicional  

de  la construcción del medio, podrían haber sido evitadas. Cambiar la postura será la solución a las 

problemáticas que se presentan en este marco de cambio climático en el que se encuentra el planeta 

Tierra.  

 

                                                        
44 Joaquín Sabate, De la preservación del territorio a la ordenación del paisaje. El paisaje y la gestión del territorio 

(Barcelona 2006). 
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¿Cómo se debe afrontar el estudio del territorio a tal efecto? Mediante la combinación de los datos 

globales y la precisión milimétrica de los sistemas informáticos actuales con el conocimiento 

específico del territorio. Dicho conocimiento específico basado en la experiencia cultural del hombre 

sobre el territorio, es decir, la cultura asociada al mismo.  

Actualmente en el planeta conviven la sabiduría popular - aglutinada en mayor parte en núcleos 

rurales o en actividades profesionales que se nutren del territorio- y las nuevas tecnologías.  Es 

necesario, por tanto, determinar mecanismos que equilibren ambos nodos para aprovechar sendas 

virtudes. 

Por ende y, constatando que la relación entre paisaje y territorio es el ser humano y su cultura 

asociada, se debe extraer el conocimiento del medio para garantizar su conservación. Este proceso 

pasa por conversar, dialogar, entender y aprehender con diferentes sujetos para, posteriormente, 

cartografiar su sabiduría.  

La diferencia entre territorio y paisaje no es otra que la carga cultural que consigue transformar la 

primera acepción en la segunda. El paisaje es la configuración morfológica de un espacio básico y sus 

contenidos culturales; en este sentido es una categoría superior al fundamento territorial. Es la 

condición cultural del paisaje en su misma sustancia, lo que permite su asimilación a tal trasfondo, lo 

que da lugar a que pueda residir en él la identidad de un pueblo45.   

La herramienta: La conversación con Paisaje 

Conversación es, según la RAE, la acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con 

otra u otras. Conversación es un manifiesto, una llamada de atención que hace hincapié sobre el 

mundo físico, las relaciones entre sujeto-sujeto y entre sujeto-territorio. La comunicación física es, 

hoy en día, cada vez más parca. Existen verdaderas dificultades para establecer conclusiones a partir 

del lenguaje oral.  

Por este motivo, se mantienen, dentro del marco de esta investigación, conversaciones con 

diferentes personas cuya relación con el medio ha sido distinta.  

Recuperar la realidad tangible, el contacto con el terreno de estudio y con sus habitantes es decir, en 

otras palabras, recuperar Paisaje. Definir Paisaje. Paisaje con nombre propio, con mayúscula, con 

nombre de persona cuyo saber heredado está en peligro de extinción.   

                                                        
45 Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo por la Universidad Autónoma de Madrid, en el libro Miradas sobre el Paisaje, 

argumenta que no hay paisaje en el territorio si no hay una sociedad que lo valore, que lo dote de valores culturales. 
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El desarrollo práctico de esta investigación se resume en: tras una conversación, se busca la 

planimetría que defina la experiencia sobre el territorio relatada por el sujeto entrevistado. De este 

modo, a través de una conversación se aprecia cómo los entrevistados van definiendo su propio 

paisaje de forma inconsciente, a través de hechos cotidianos o de su experiencia. Escuchar a Manolo 

y a Casilda es, finalmente, definir a Paisaje. 

Fig.s 9 y 10: Mujeres faenando en el puerto de A Guarda. Imágenes tomadas en los años 20’  
en el puerto de A Guarda, Galicia. Fuente: archivo de Jose Antonio Saracho. 

La finalidad es recuperar el conocimiento heredado, transmitir la importancia de las personas frente 

a las máquinas de datos y, sobre todo, ejemplificar cómo se podría transformar este conocimiento en 

algo tangible: un territorio sin emoción carece de paisaje. 

No quedan sino dentro de estas dos conversaciones un paisaje reconocible: las viviendas del puerto 

perpendicularmente  dispuestas  a  la  línea  de  costa,  la  proporción de sus dimensiones, la variedad 

cromática de sus fachadas, las estrechas calles del tejido urbano, la veneración al mar y su constante 

presencia  en  la vida de los marineros responden a descripciones realizadas por Lolo (marinero) y así, 
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del mismo modo, las terrazas de cultivo, las estrategias de aprovechamiento contra el viento de la 

costa, el paisaje pétreo de la costa de las Rías Baixas que Casilda (agricultora) mentó en la 

conversación.  

Ambas descripciones corresponden a paisajes que son el resultado de transformaciones del 

territorio. Responden a un problema concreto que ha sido resuelto por los antepasados y que es 

transmitido generación tras generación gracias a la cultura.  

Conversación 1: Desdibujando el límite  

[Conversación realizada con Manolo, marinero que obra en el puerto de A Guarda desde los 16 años, 

en cursiva se muestra la transcripción de la conversación, anotaciones propias] 

 El intenso silbido del viento que penetra por las estrechas calles que configuran el tejido costero, el 

brillo que el salitre en suspensión deja en las fachadas azulejadas de las casas de los pescadores y el 

sonido de las olas que, cual melodía de fondo, hablan de la presencia de un elemento que aún siendo 

invisible dentro de la estructura urbana, está empíricamente presente, el océano. ¿Hasta dónde llega 

el mar? El océano se levanta cada mañana y se acuesta con Manolo, el primer sujeto al que se 

entrevista en este trabajo. 

Lolo sale cada mañana de su casa a las 4.00a.m. para comenzar su jornada laboral. El recorrido, 

paralelo a la costa, es siempre el mismo. Es consciente de dónde se acumula agua cuando llueve, del 

radio de la curva que tiene que tomar para ser unas milésimas de segundo más rápido que el día 

anterior, de los números de los portales de las casas y del tipo de sonido que el viento genera sobre 

las calles. Si la experiencia es el conocimiento de algo y se adquiere tras haberlo realizado, vivido, 

sentido o sufrido una o más veces, Lolo la tiene. Solamente con el sonido que el viento genera entre 

las estrechas calles transversales sumado a la melodía de las olas, sabe si puede realizar su jornada o 

no.  

El conocimiento de los sonidos provocados por el viento, describen un tipo de paisaje que relata de 

manera totalmente inconsciente. Donde él ve una rutina, se aprecia una percepción. La línea que 

divide tierra y mar no es una cota concreta si no que es un límite que se desdibuja. El mar penetra en 

la tierra hasta su casa y la tierra penetra en el mar cada vez que Manolo sube al barco, dando como 

resultado un vaivén que podría ser semejante al ritmo de las olas. 
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Fig.s 11 y 12: La textura, el sonido y el recorrido de Lolo. Secciones transversales y recorrido de 
lolo desde su casa a la cofradía de Pescadores. Elaboración propia. 

 

Cuando el viento viene del sur, vento sul, el trazado medieval guardés genera, a través de sus 

angostas calles, sonidos agudos muy particulares. Este viento es el que normalmente ocasiona, a 

millones de kilómetros, la mar de fondo (Fig. 13) con la que los pesqueros no pueden salir a 

faenar. Si el compás del mar sobre el rompeolas ritma con el silbido de las calles es que el mar de 

viento y el mar de fondo coinciden y, si a esto le añadimos la pleamar, es la peor hipótesis que se 

puede encontrar en la costa gallega, la causante de los mayores desastres materiales sobre el 

litoral.  

La percepción de Manolo versa de elementos conectados entre sí, de sistemas y, como en todo 

conocimiento popular, hay una explicación técnica. El mar no es una lámina de agua estática si no 

que se oscila mediante corrientes (atracciones gravitatorias: mareas) y superficialmente mediante las 

olas (provocadas por el viento) que le aportan una textura particular.  
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Fig.s 13 y 14: Mar de Fondo VS. Mar de Viento. Explica las dinámicas de viento que provocan ambos tipos de mareas.  
Son procesos que Lolo describe a escala sensorial y pueden ser explicados a escala global. Elaboración propia.  

 

La atmósfera no es una capa uniforme, tiene “altibajos”, zonas de altas presiones llamadas 

anticiclones donde el viento se mueve en sentido horario (>1013mb) y zonas de bajas presiones 

llamadas borrascas donde el viento se desplaza en sentido anti-horario (<1013mb). ¿Todo esto 

porqué? Porque hablamos de un sistema y, en las olas, el factor que las origina es el viento. En 

función de la intensidad del mismo y del tiempo que esté azotando la superficie del agua generará un 

tipo de mar u otro. 

Una vez fuera del denso trazado de la rúa Malteses46 que es una de las calles más características de la 

Villa y que ha estado siempre habitada exclusivamente por laboriosos marineros, Lolo puede ver el 

oleaje. Grandes masas de agua, tendidas, con mucha fuerza, regulares y de gran longitud: así son las 

olas, bocas hambrientas que a medida que se aproximan a la costa se enfurecen. Se mantienen 

enteras, conservando toda su energía hasta llegar a zonas poco profundas donde rompen y 

desprenden tal energía que parecen quebrar la rocosa costa guardesa.  

Este tipo de oleaje se crea con un temporal mar adentro que mediante la inercia llega a costa. La 

intensidad del mismo dependerá de la cantidad de tiempo que el viento este azotando una 

determinada área. Aquí interviene un nuevo factor, el fetch. El fetch es el espacio en el que el viento 

sopla manteniendo su dirección, cuanto mayor sea, más mar creará. Este mar crea un paisaje muy 

característico: acongoja mientras toca con la tierra y deja, además, altas cantidades de materia 

orgánica procedente de lugares remotos en la costa que constatan su carácter infinito. 

                                                        
46 El origen de la calle Malteses proviene Portugal donde se daba el nombre de malteses a los marineros, mercenarios o 

jornaleros. Muchos marineros de origen portugués que habitaban en la Guardia en aquellas condiciones. 
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Fig.s 15 y 16: Espuma de la Maruxía 2013, archivo propio. 

 

Recuerda a menudo las vidas de compañeros que se tragó la fuerza de la naturaleza, por ello, le 

profesa especial respeto. Para los marineros el mar es amor y temor al mismo tiempo, es cara y 

cruz.[…]  

Cuenta, con los ojos vidriosos y una profunda pena, el hundimiento del “Velasco II” el 17 de 

diciembre de 1989. Aquello, relata, fue horrible: en navidades, el silencio inundaba las calles del 

puerto, el rugir del mar tomaba protagonismo entre el luto de la Villa. Las familias miraban el 

horizonte esperando alguna respuesta, alguna explicación. No se hizo ruido, aquellas fueron unas 

fiestas mudas. Sólo los marineros tenían certeza de que los cuerpos no aparecerían y así fue. Nadie 

pareció celebrar nada ese año. Desde lejos la bestia parece tranquila, un plato. Sólo los que han 

estado dentro conocen sus dientes. Lolo adora el olor de mar los días de sol, el viento típico “nordés” 

que azota la zona, levanta la ola en superficie semejando erizar la aparente planicie del océano.  

El recuerdo del Velasco II está todavía presente en la memoria de los guardeses hoy en día. La 

incertidumbre, que duró desde el día 17 al 30 de Diciembre tiñó de luto las navidades del año 1989. 

El buque engullido en algún lugar a más de 400 millas de las Azores arrastró las vidas de once 

guardeses nueve de los cuales nueve dejaron viudas e hijos en tierra. Sin embargo, A Guarda es mar. 

El mar, es el genius loci del lugar, su razón de ser, Lord Byron definió el mar como el lugar “donde no 

hay límite para nuestros pensamientos, donde es libre nuestra alma”. 

Es un espectáculo para los sentidos acudir en invierno a ver desde el puerto las espectaculares 

maruxías rompiendo en los diques de abrigo. El mar de viento genera “borregos” en la superficie 

aportado textura. Es propio en los meses estivales, sin embargo no despierta tanta expectación como 

el mar de fondo. ¿porque será que la fuerza del mar siempre las miradas de curiosos? La inmensidad, 

la omnipresencia y la inabarcabilidad constituye lo bello del océano. 
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Fig.s 17 y 18: Viento y sonido en el puerto de A Guarda. 

Ha viajado millas a bordo de su barco, y otras tantas historias que el océano le relata cuando se 

sienta delante de él, clavando su mirada en solitario. Aquel paisano que ha nacido, trabajado y 

agotado sus fuerzas en un mismo pago47, unido a la aldea en la que ha nacido morirá sin haber salido 

jamás de los límites visuales del valle en el que habita [...] él pertenece al lugar concreto en el que 

está arraigado, como lo están los árboles o las montañas que permanecen inevitablemente ahí, 

formando un conjunto inseparable.48  

Lolo no ha nacido en un valle, pero sí en el lecho de un pequeño puerto. Tierra adentro no conoce 

más que tres kilómetros a la redonda, mientras que de mar, conoce el infinito.  

Conversación 2: Desdibujando el límite  

[Conversación realizada con Casilda, agricultora y ama de casa que vive en el puerto de A Guarda, en 

cursiva se muestra la transcripción de la conversación, anotaciones propias] 

La tierra se pliega hasta tocar la ladera del monte […] 

                                                        
47 Plano realizado a partir de la percepción de Lolo, se indican las calles transversales donde el sonido del mar el más fuerte.  
48 El diccionario de la Lengua Española en su vigésima primera edición, define Pago como un conjunto determinado de 

tierras o heredades, especialmente viñas u olivares; pequeña aldea o región. Además señala que en Argentina, Bolivia, 
Urugay y Perú, Pago es el Lugar en el que ha nacido o está arraigada una persona. 
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La sección del territorio parece un juego de formas. El aparente caos compuesto por la superficie 

irregular del mar y las rocas abruptas que forman la línea de costa se ordenan para dar lugar a una 

rígida estructura muraria de cultivos que, cuando toca la falda del monte, se suaviza en curva hasta 

llegar al cielo.  

 

 

 
Fig. 19: Fotoplano de A Guarda. Fuente www.googlemaps.com 

 

Casilda se levanta temprano cada día para hacer la casa y, a media mañana, acudir a la finca. 

Abrigada y con capucha coge sus aperos y emprende el camino, su trazado es recto, sin apenas 

pendiente. No importa la época en la que se encuentre pues, la temperatura media ronda los 13 

grados y el viento del norte azota comúnmente esta zona. Se trata de una brisa continua, a veces 

racheada, que entra por los oídos, baja por la columna y cala dentro de los huesos.  

Fig. 20: Recorrido de Casilda hasta su parcela. Elaboración propia. 

El territorio se ha estructurado de tal forma que responde a la dirección de las curvas de nivel y por 

ello para Casilda el recorrido es llevadero salvo por la constante exposición al mar. Siente el salitre 

sobre su piel. Afirma que en la otra ladera del monte – la que mira al río – los pequeños campos de 
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cultivo están más protegidos. Se trata de una línea a la intemperie donde, entre mar y monte, camina 

soportando la fuerza del viento hasta llegar a su pequeña parcela de cultivo, se siente diminuta ante 

semejante magnitud: mar-monte. A su paso, mostrando pecho sobre una pequeña elevación de 

rocas (en gallego, penedo), se erige un molino de viento que, desprovisto de sus aspas, muestra su 

potente estructura pétrea realizada en mampostería en seco, la cual dialoga con las terrazas que 

sostienen los campos de cultivo mostrando la composición del territorio. Será su punto de referencia 

pues, unos metros más adelante, se ubica su parcela.  

Fig. 21: Variación de la sombra del monte Sta.Tecla durante la mañana de Casilda. 

Hasta bien entrados los años sesenta, el monte era objeto explotación forestal. La parte baja se 

dedicaba al cultivo de la vid, del maíz, trigo y otros cereales y, en su parte alta los árboles se talaban 

para conseguir leña en las temporadas de frío. El monte era un recurso que se explotaba, un recurso 

que facilitaba la vida de los guardeses. La estructura que conforma la parte baja de la ladera es la que 

define los rasgos del paisaje descrito por Casilda. Las terrazas agrícolas que son el resultado de años 

de historia de transformación del territorio nos muestran hoy un profundo abandono de las mismas. 

Sin embargo es notoria la relación de los agentes naturales en cuanto a su explotación, ambos 

materializados en piedra del lugar: montaña- terraza y viento-molino.  

Las terrazas son una práctica agrícola muy antigua empleada para poder cultivar en las laderas de las 

montañas. Requiere de altas cantidades de agua - A Guarda posee una precipitación anual media de 

16000mm – que se filtra en el subsuelo ayudando, por un lado a reducir la erosión del mismo y, por 

otro a redirigirla mediante canales a pozos para abastecerse en época de sequía. No solamente se 

consigue mayor superficie de cultivo gracias a la geometrización del territorio sino que se mejoran las 

condiciones micro-climáticas del suelo. La temperatura suave favorece el cultivo y, en esta región 

donde azota el clima atlántico con gran fuerza, se consigue mantener una temperatura constante 

gracias a la capacidad de absorción de calor de la piedra que conforma los muros de las terrazas.  

Otero Pedrayo49, describe: Los parrales que aún quedan en los valles de Pontevedra como en la vega 

inferior del Miño alternan, en bella composición paisajística, con los campos de maíz, las tiras de 

                                                        
49 Es una de las voces más importantes en la lucha por el reconocimiento del valor del territorio gallego y de su lengua. Sus 

escritos sobre el paisaje denotan una preocupación por dar a conocer la estructura del mismo. De ello es testigo su obra: 
Guía de Galicia, 1926, en cuyo interior se describe el territorio gallego. 
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prados y las masas  forestales […]. Las  terrazas  son  el  labor  de  escultura del relieve, de 

dulcificación de ásperascuestas por el largo y continuado trabajo de generaciones labriegas. 

[hablando de paisajes] Todos ellos son ilustres, el cultivo y la industria caracteriza el paisaje, los 

afanes del año, la disposición de los pueblos y los caminos. (Guía de Galicia 1926). 

 

Fig. 22: Sección del Valle y construcción en terrazas. Elaboración propia.  

 

En definitiva las terrazas constituyen unos de los modelos históricos más destacados de relación 

sostenible entre el hombre y el medio natural siendo hoy, considerado como parte de un paisaje que 

se percibe como natural cuando, a ojos de un técnico, corresponde a un paisaje altamente 

construido.  

Una vez obtenido el maíz ha de molerse. En la mayor parte de las poblaciones gallegas la cantidad de 

flujos hidráulicos existentes lleva consigo una elevada cultura de la molienda hidráulica. Sin embargo, 

en a Guarda existen además de estos, una serie de molinos de viento dispuestos paralelamente a la 

línea de costa y relacionados directamente con las terrazas de cultivo. Esto se debe a que, en torno al 

año 1800, los Guardeses emigrados a Castilla trajeron consigo la técnica que se precisaba para 
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construirlos. Estos molinos estaban formados por cuatro aspas que giraban, gracias al fuerte viento, 

transformando así la energía eólica en cinética mediante un eje central que hacia rotar la piedra de 

molienda. Tanto las terrazas como los molinos forman parte de un proceso de producción que trae 

consigo una construcción de un paisaje que, para Casilda, está todavía muy presente. Cuando 

recuerda la piedra de los muros, el molino y el abandono de los campos de cultivo, los ojos se le 

entristecen.  

Fig. 23: Equilibrio entre topografía y construcción de terrazas. Elaboración propia.  

 

Esta tristeza no se debe al cambio de aquella imagen estática que ella recuerda como paisaje, sino la 

pérdida de la cultura que está asociada al mismo. Se aprecia en esta conversación cómo el arraigo al 

paisaje está totalmente ligado a la cultura que lo define coincidiendo con la definición que aportó 

Geddes para paisaje Cultural, huella del trabajo sobre el territorio explicada en la introducción de 

este artículo. 

De lunes a viernes las diferencias son pocas salvo el jueves que, más temprano si cabe, corre a la 

plaza de abastos a por pescado fresco y verduras. A las 8.30 la niebla cubre el ambiente. El agua, que 

se condensa al entrar en contacto con los azulejos de las fachadas, se desliza cual lágrima hasta el 

suelo donde tímidamente se introduce en los orificios que el tiempo horadó en la piedra que lo 

constituye. Por el camino, las vecinas se suman y aprovechan el recorrido para tratar los temas a la 

orden del día. En primer lugar acude a la plaza de abastos, un edificio potente de color blanco con 

tres grandes puertas de madera rojas y cubierta a dos aguas. Aurora (su pescadera) la atiende como 

de costumbre conociendo de antemano sus preferencias, así mismo pasa por Antonia, a la cual le 

compra las verduras y las frutas y, por último, Valentín que la abastecerá de unos buenos filetes de 

ternera. De vuelta a casa pasa por la panadería Morales donde, desde hace ya un centenar de años, 

llevan abasteciendo a la Villa-Baixa de pan, empanadas y otros productos de bollería.  
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Fig. 24: Recorrido de Casilda sábado por la mañana. Elaboración propia. 

 

El espacio público no se trata de un cambio de pavimento ni de un recinto acotado que dice “plaza”, 

en A Guarda el espacio público es dinámico, es el recorrido que se mueve con la gente y se convierte 

en un hecho cotidiano: la panadería, la plaza, el zapatero... No es una calle mayor, ni peatonal, ni un 

centro comercial, es la mañana.  

La plaza de abastos, no sólo supone un hito de referencia a nivel urbanístico y paisajístico dentro de 

la trama urbana sino que es algo más: es un punto de reunión, la gente habla; se ve, la mirada tiene 

todavía en la sociedad un lugar muy presente; el olor a producto fresco y, sobre todo, el trato. La 

intensidad con la que Casilda describe sus encuentros en el mercado es la misma con la que describe 

su camino hacia su parcela de cultivo. Ambos recorridos forman parte de su vida y se relacionan con 

un paisaje que se compone de hechos culturales muy presentes hoy en día. Estos, terminan 

generando un tipo de paisaje concreto para Casilda basado en la memoria. 

Resulta curioso apreciar cómo los técnicos añoran el paisaje resultante de tal o cual proceso cultural 

mientras que, la persona que lo ha vivido, que lo ha transformado con sus propias manos, no añora 

el paisaje sino los ritos asociados al mismo que son realmente los que han llevado a que ese lugar sea 

como lo vemos hoy en día.  

El futuro:  El equilibrio entre lo cotidiano y lo global 

La categorización de las conversaciones realizadas con Manolo y Casilda dentro de el marco teórico 

del paisaje cultural viene dada por pertenecer a una comunidad que cuenta con un proceso de 

acumulación histórica sobre el proceso ecológico.  Los dos sujetos hablan de memoria heredada, de 

las morfologías que adquiere el territorio, (sistemas de cultivo, de pesca...etc), de tradiciones… 

Los paisajes rurales poseen contenidos culturales propios que llegan a definir la personalidad 

regional. Para los entrevistados el paisaje es donde se vive y se sobrevive y ello conlleva, por tanto, la 

utilidad como la calidad.  
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Para entender e interpretar las características del territorio que hay detrás de las palabras de Lolo y 

Casilda es necesario apoyarse sobre la base teórica: paisaje cultural y sobre el conocimiento 

científico de las dinámicas del paisaje. Es por ello que pasa por los trata de encontrar una balanza 

donde ll as que disponemos hoy en daciones para entender el lugar que habitan. 

199199199199199199199199199199199199199199199199199199los tecnisos  técnicos la 

responsabilidad de trasladar el conocimiento intangible, hoy en día en peligro de extinción, en 

mapas, fotografías y escritos tangibles que sirvan a futuras generaciones para entender un territorio. 

Para ello y, dadas las herramientas de las que disponemos hoy, se debe tratar de encontrar la 

balanza donde las nuevas tecnologías se pongan al servicio de la cultura de regiones.  

El valor de esta investigación sobre el modo de comprender el paisaje es directa: el paisaje lejos de 

ser universal se convierte en una percepción subjetiva, por tanto, habrá tantos paisajes como seres 

humanos que habitan el planeta y, éstos paisajes, variarán a lo largo del ciclo vital de cada persona. 

La cuestión teórica queda resuelta pues, el paisaje es la propia cultura asociada a un territorio.  

Sin embargo, la cuestión práctica se torna compleja. ¿Cómo se aplica lo extraído de las 

conversaciones? ¿Cómo se cartografía? ¿Cómo influye en el proyecto de paisaje? De forma 

totalmente directa.  

Cuando Casilda cuenta su mañana en el mercado, está redactando las normas básicas que ha de 

cumplir un espacio público proyectado para ese lugar. Es importante tener en cuenta los hábitos 

intrínsecos al medio donde se va a realizar una intervención pues, la falta de ellos, pueden llevar a 

desarrollar proyectos desafortunados que, con el tiempo, desgasten incluso el funcionamiento de las 

dinámicas del lugar.  

Manolo habla de sonido, habla de viento e, inconscientemente, explica el fenómeno de las mareas, 

describe las problemáticas de la costa y da pistas sobre cuáles son los sonidos de las calles 

transversales en A Guarda. ¿Acaso no es esto una oportunidad de proyecto? Determinar en qué 

zonas el sonido es mayor, nos llevará a saber los puntos de acumulación salina, de humedad, de agua 

cuando azote la lluvia y, puede incluso determinar un tipo de pavimento diferente al del resto de las 

calles del puerto. En lo cotidiano están las pistas de los proyectos que, a la hora de su realización, 

parecen llevar siglos en el propio sitio. 

La finalidad de esta investigación ha sido recorrer el concepto de paisaje desde un concepto 

enormemente teórico a un ámbito eminentemente práctico.  El técnico paisajista, además, debe 

tomar conciencia de cómo ha evolucionado el territorio en que realizará alguna intervención pues, si 

su proyecto no entiende las dinámicas, ésta será muy desacertada. Es importante tomar nota del 

saber heredado, de la cultura propia de un lugar, ya que se guía por las pautas del propio territorio.  
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El estudio de cualquier experiencia humana requiere ser abordado desde múltiples puntos de vista. 

Para ello, un recurso más puede ser hablar con las personas que lo habitan haciéndolas, además, 

partícipes de la definición de su territorio. Reducir la investigación al ámbito técnico es simplificar el 

conocimiento, perder la cultura.50 

Esta investigación comenzó con la búsqueda de un paisaje de cultural de A Guarda y ha finalizado con 

la suma de múltiples paisajes. Entendiendo lo universal como la suma de sus partes, quizás lo 

universal no sea el paisaje sino el monte, el mar, el río y la tierra que, sumado a la percepción 

individual y distinta que cada sujeto tiene, constituirá el concepto de paisaje de A Guarda. 

Probablemente sea esta la cualidad que tanto atrae a los investigadores, que no sea mesurable ni 

holístico. [...]  
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Resumo: Em 1940, na Comemoração dos Centenários, é editada pelo Secretariado de Propaganda 

Nacional (SPN),  a obra Paisagem e Monumentos de Portugal, da autoria de Luiz Reis Santos e Carlos 

Queiroz, visando a divulgação do património natural e cultural português. Este último autor escreveu 

a Paisagem Portuguesa que, em edições posteriores, se vai autonomizar da obra conjunta. O objetivo 

do presente artigo é o de analisar a representação da paisagem por si veiculada, isto é, pretende-se 

verificar de que modo o poeta transforma o espaço visível mediante uma apreciação estética.  Esta 

reflexão vai ser elaborada com base no conceito de paisagem, enquanto artialização da natureza, de 

Alain Roger,  que pensamos estar presente nas paisagens poéticas de Carlos Queiroz. 

 

Palavras chave: Paisagem; Património; Identidade; Estética. 
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Abstract: In 1940, upon the Commemoration of the Centenary, the SPN (Secretariado de Propaganda 

Nacional) National Propaganda Office published the work Landscapes and Monuments of Portugal  

by Luiz Reis Santos and Carlos Queiroz, which aimed at making the Portuguese natural and cultural 

heritage better known. The latter author wrote The Portuguese Landscape, which became a text of 

its own separate from the joint work in its latest edition. The objective of the present article is to 

analyze the representation of landscape carried out by author, i.e. to find out how he transforms the 

visual space through an aesthetic appreciation. This analysis is going to be developed around Alain 

Roger's concept of landscape as artialization of nature, which we believe to be present in Carlos 

Queiroz’s poetical landscapes. 

 

Key words: Landscape; Heritage; Identity; Aesthetics.  
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Introdução 

O livro, Paisagem e Monumentos de Portugal, editado em 1940 pelo Secretariado de Propaganda 

Nacional (SPN), obra conjunta  de Luiz Reis Santos e Carlos Queiroz, vai ser enriquecida com 

fotografias, ilustrativas do texto, da autoria de Mário Novaes. A obra, de divulgação do território 

nacional,  pretende “criar e desenvolver […] culto consciencioso pelo território continental da Pátria 

e pelos testemunhos arquitectónicos de instituições e factos que glorificaram a Nação […] e 

despertar a curiosidade para o conhecimento da paisagem portuguesa” (introd. de Luiz Reis Santos, 

s/p.). Uma análise mais aprofundada permite facilmente constatar que se trata de dois livros unidos 

pela mesma capa cujo elemento agregador é o trabalho do  ‘ilustrador’ / fotógrafo.  

Na realidade, o texto de Carlos Queiroz vai, nos anos 50, autonomizar-se na versão francesa e inglesa 

editada pelo Secretariado Nacional de Informação (SNI), acompanhada pelas fotografias que dizem 

respeito à temática trabalhada. Em 2016 o texto é novamente editado mas sem introdução, nem 

fotografias. Nas edições estrangeiras o poeta, presencista, funcionário da Emissora Nacional e Diretor 

da Revista Panorama, elabora uma introdução onde justifica os traços característicos da paisagem 

que descreve.  

Propomo-nos, partindo da leitura da primeira edição da obra, analisar a percepção e representação 

da paisagem veiculada pelo autor, com base no conceito de paisagem, enquanto artialização da 

natureza, de Alain Roger, por forma a  compreender se: estaremos perante uma divulgação de uma 

paisagem típica/tipificada? Se trata de  uma vivência multissensorial da paisagem, leitura poética, 

amável, suave, bucólica, idílica que corresponde e dá continuidade aos ideais oitocentistas? Se 
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homem do campo representado nas paisagens bucólicas tem um carácter substantivo ou, pelo 

contrário, projetivo?   O ‘olhar citadino’ e burguês sobre a vida do campo visará servir os ideais dos 

Nacionalismos do séc. XIX e XX? No fundo, pretendemos perceber qual a sensibilidade estética e 

concepção de paisagem que informa a obra de Carlos Queiroz.   

Paisagem Portuguesa 

António Ferro, enquanto responsável pelo SPN vai coordenar uma série de publicações que visam 

mostrar a beleza do nosso país, como está bem patente no breviário  Cartilha da Terra Portuguesa e 

na Vida e Arte do Povo Português, entre outros. Aos turistas, sedentos de “Beleza”, eram dados a 

conhecer os “mais belos panoramas, monumentos principais, festas típicas, hotéis ou pousadas, as 

próprias especialidades culinárias” (Cartilha da Terra Portuguesa) passando a imagem de um país 

idealizado e utópico, que se pretende real. A par do património construído a paisagem ‘natural’ é 

sempre mais ordenada nos discursos sobre a paisagem do que na própria realidade, visto os guias 

reproduzirem uma suposta identidade paisagística de cada lugar muitas vezes recheada de clichés 

fotográficos, estereótipo a que não escapa a obra em análise. 

Na Paisagem Portuguesa, o autor começa por lamentar que se viaje cada vez menos visto que o rural 

intimida os citadinos, que estão “sedentos de terras alheias” (Queiroz 1940, 7) mas que se mantêm 

“sedentários na nossa” (Queiroz 1940, 7). Lamenta ainda que as facilidades – boas vias de 

comunicação e a rapidez dos transportes – conduzam ao comodismo de quem conhece o país que 

lhe é transmitido pela fotografia e cinema, meios estes que banalizam os panoramas. Os portugueses 

deviam ver a fotografia e o cinema como uma motivação para ir conhecer ‘in loco’ o que a imagem 

lhes transmite. Mas, pelo contrário, acomodam-se ao conforto do espaço em que habitam. Daí os 

múltiplos incentivos à viagem no nosso país serem transversais a todo o texto. É preciso sair, passear, 

calcorrear caminhos: “Vamos, senhores! Um pouco de espírito de aventura na nossa casa – agora 

que já não há mais Ilhas e Continentes para descobrir fora dela” (Queiroz 1940, 23). O convite para 

uma experiência multissensorial da paisagem, ou seja, para que se coloquem todos os sentidos bem 

despertos, é feito com insistência: “veja com olhos de ver, ouça com os ouvidos atentos, cheire com 

as narinas dilatadas, absorva saboreie acaricie” (Queiroz 1940, 23).   

Vá com tempo... aprecie, frua, conheça o muito que o país tem para lhe dar. A quem é aconselhado 

este lazer ‘cultural’ e as virtudes educativas que devem presidir à verdadeira viagem, aquela que 

implica um acrescento cultural? Mantém-se a antiga dicotomia viajante e turista, considerado 

aquele, como o que frui a paisagem e não desvirtua os lugares por onde passa, e o turista, entendido 

como depredador do espaço a visitar, como alguém “que não viaja, apenas circula, alguém que não 

tem como objetivo aumentar os seus conhecimentos, mas tão só satisfazer uma curiosidade 
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superficial ou, simplesmente, divertir-se.” (Lousada 2010, 65)  Deste modo, para o autor, é preciso 

que o país seja apreciado mais pelo forasteiro, visto que este  valoriza a paisagem, pois tem um 

“gosto […] muito seu” (Queiroz 1940, 11), viaja com “objectivos desinteressados” (Queiroz 1940, 11), 

com sensibilidade e, ainda mais importante, “sem binóculo nem máquina fotográfica” (Queiroz 1940, 

11) do que pelo turista. E sentencia que “a nossa paisagem não gosta de turistas” (Queiroz 1940, 11), 

visto que estes agridem e “macula[m] a paisagem” (Queiroz 1940, 11), pois têm um “gosto 

convencional” (Queiroz 1940, 11), estereotipado, contribuindo para a degenerescência do ato de 

viajar. Definitivamente, o autor bane o turismo de massas, a massificação da viagem, visto que o 

turista passeia em “rebanho” (Queiroz 1940, 11) e as viagens organizadas em que se limita a cumprir 

“roteiros oficiais” (Queiroz 1940, 11). “Consulta o guia, assesta o binóculo, tira fotografias e sorri” 

(Queiroz 1940, 11), não demonstrando “nem sensibilidade nem imaginação” (Queiroz 1940, 11), 

sendo indiscreto, “quasi insolente” (Queiroz 1940, 11), a ver a paisagem que afavelmente o acolhe. 

Nestas passagens, Carlos Queiroz parece ser claro ao caracterizar o forasteiro, por contraponto com 

o turista, como aquele que é capaz de apreciar a paisagem porque tem gosto, imaginação e 

sensibilidade estética. No fundo, o viajante-forasteiro personifica o esteta da paisagem. Se é verdade 

que, por um lado, exorta os seus leitores para uma experiência multisensorial da paisagem ‘natural’, 

por outro, a sua obra Paisagem Portuguesa sugere-nos um intenso olhar artístico e cultural da 

paisagem (Queiroz 1950, s/p). 

 Mas que paisagem é esta, tão sábia e poeticamente descrita e glorificada pelo nosso poeta-escritor? 

É essencialmente uma paisagem rural polarizada entre o campo e o mar, é certo. Porém corresponde 

esta a uma vivência do campo enquanto espaço físico natural ou a uma criação artística de quem a 

descreve? Dito de outro modo que conceito de paisagem está por detrás de A Paisagem Portuguesa 

?  Da análise da obra inclinamo-nos para a concepção de paisagem como  criação artística. Podemos 

dizer que a paisagem é uma artialização da natureza (Alain Roger 1997, 23). 

Não é nosso objetivo alongarmo-nos sobre o aparecimento do termo paisagem no Ocidente, 

contudo, importa tomar em consideração dois aspectos fortemente interligados e em nada 

despiciendos para a compreensão da paisagem como elaboração artística informada por uma 

sensibilidade estética: 

a) o surgimento da paisagem no Ocidente como representação do campo e a invenção da 

janela na pintura. 

b) a semântica do termo paisagem que nos reenvia a uma extensão delimitada do território tal 

como se oferece à vista, ou, na definição do dicionário de Furetière (1690), ao “território que 

se estende até onde a vista alcança”.  
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A paisagem é, assim, um recorte do olhar sobre o território, como que enquadrado pela moldura de 

um quadro. Aliás, é a moldura do olhar do artista que metamorfoseia a natureza em paisagem.  

Porém, para melhor compreendermos a artialização da natureza que pensamos estar presente nas 

paisagens poéticas de Carlos Queiroz, atentemos nas palavras de Alain Roger: 

A terra é, de certo modo, o grau zero da paisagem, aquilo que precede a sua 

artialização, seja ela directa (in situ) ou indirecta (in visu). Eis o que nos ensina a 

história, mas as nossas paisagens tornaram-se tão familiares, tão “naturais”, que 

nos acostumámos a acreditar que a sua beleza era evidente; e é aos artistas que 

compete recordar-nos esta verdade primeira, mas esquecida: que uma terra não 

é, desde logo, uma paisagem, e que, de uma para a outra, há toda a elaboração 

da arte (Roger 1997, 24 - 25).51  

A articulação do binómio terra/paisagem a par do conceito de dupla artialização desconstroem a 

ilusão de encarar a paisagem como “natural”. A natureza só ganha estatuto de objeto estético 

através da arte, a forma mais nobre de apropriação da natureza pela cultura. Tal implica repensar e 

inverter a tradicional relação estética entre arte e natureza: não é a arte que imita a natureza, mas 

sim o contrário. A natureza perde o seu carácter de modelo per si a ser representado pela arte. Esta, 

num movimento incessante de (re)criação artística, molda a representação da natureza em função 

da lente dos modelos culturais, gosto e sentimentos estéticos, que transparece no olhar do artista e 

esteta em diferentes latitudes geográficas e épocas históricas.  

Alain Roger denomina esta inversão “Revolução Coperniciana da estética” invocando o célebre 

aforismo de Oscar Wilde:  “A vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida”52 (1997, 20 ). 

Ora a paisagem é uma criação cultural e artística do espírito humano que artializa a terra – natureza 

indeterminada, grau zero da paisagem – in situ, modelando diretamente a terra, por exemplo os 

jardins e a land art, ou in visu, em que a terra é modelada indiretamente através da mediação do 

                                                        
51“Le pays, c’est, en quelque sorte, le degré zero du paysage, ce qui precede son artialisation, qu’elle soit directe (in situ) ou 

indirecte (in visu). Voilà ce que nous enseigne l’histoire, mais nos paysages nous sont devenus si familiers, si «naturels», 
que nous avons accoutumé de croire que leur beauté allait de soi; et c’est aux artistes qu’il appartient de nou rappeler 
cette verité première, mais oubliée: qu’un pays n’est pas, d’emblée, un paysage, et qu’il ya, de l’un à l’autre, toute 
elaboration de l’art.” A tradução para português do termo pays reveste-se de alguma complexidade, uma vez que a 
articulação etimológica pays/paysage, essencial à compreensão da concepção de paisagem em Alain Roger, não encontra 
correspondência na língua portuguesa, como nos alertam na introdução à tradução portuguesa do capítulo ‘Nature e 
Culture. La double artialisation’  na obra Filosofia da Paisagem. Uma Antologia. Com efeito, pays é um termo polissémico 
que remete para país, região, território, terra natal, e tem a sua origem no termo latim pagus, que, de um modo genérico, 
significa campo. Ora na língua portuguesa, por um lado, a relação etimológica de país com o termo latim pagus não é 
evidente e, por outro, a palavra paisagem foi diretamente importada do francês. Assim sendo, seguimos a orientação da 
tradução portuguesa e optámos por traduzir pays por terra (termo também usado pelas pessoas de uma comunidade 
rural para se referirem à sua terra natal e a espaços naturais), procurando colmatar da melhor forma o fosso etimológico 
existente na língua portuguesa. Cf. Adriana Veríssimo Serrão (coord.). 2011. Filosofia da Paisagem. Uma Antologia, 
Lisboa: CFUL, 153.  

52 “La vie imite l’art bien plus que l’art imite La vie.” 
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olhar cultivado pelas mais diversas representações de paisagem nas diferentes artes (pintura, 

literatura, cinema, fotografia).  

Carlos Queiroz, qual “artista oculista”53, modela a terra portuguesa à luz do palimpsesto cultural e 

artístico que atravessa o seu olhar estético, metamorfoseando-a em paisagem portuguesa. A obra do 

poeta-escritor constitui-se como condição de possibilidade do olhar dos forasteiros, bem como do 

olhar coletivo da nação, na fruição estética da paisagem portuguesa.  

 Ao analisarmos mais de perto a narrativa poetizada de Carlos Queiroz acerca da paisagem rural na 

sua diversidade, é manifesta a identificação com a sensibilidade feminina e à qual não faltam 

adjetivos profundamente elogiosos. Sendo “maternal e poética” (Queiroz 1940, 12), “feminina, logo 

a mais verdadeira” (Queiroz 1940, 20), a paisagem ”cheira bem” (Queiroz 1940, 13), diz o autor 

parafraseando Eça, escritor que habita o seu olhar estético. A paisagem é sorridente,  graciosa, 

ingénua, alegre, autêntica, variada, harmoniosa, sereníssima, secreta, fecunda, doce,  amável, calma, 

discreta, secreta, sedutora, atrativa, delicada, natural, porque pouco ‘domesticada’, ‘não urbanizada’ 

(Queiroz 1940, 18), perfumada, pródiga, poética, bucólica, repousante e verdadeira.  A profusão de 

adjetivos associa a beleza, a verdade, e até um certo erotismo, à figura feminina numa clara 

personificação da paisagem. Esta junção de características perfeitas faz com que “o amor que os 

provincianos lhe consagram [seja] filial, mas de filho para mãe” (Queiroz 1940, 20). Trata-se, em 

suma, de um lugar atrativo com uma grande variedade de tons, visto que a “flora portuguesa é rica e 

multifária”( Queiroz 1940, 15) e odores, razão pela qual “inspira mais  sentimentos do que ideias” 

(Queiroz 1940, 20) e onde podemos repousar do desgaste quotidiano, maioritariamente citadino.   

Por contraponto, a paisagem marítima é masculina, visto ser pouco atrativa, agreste com os seus 

rochedos e escarpas, mais sublime do que bela. Severa mas não sinistra porquanto é suavizada pela 

doçura dos areais, pois “as nossas praias desenvolvem-se num ritmo quasi musical” (Queiroz 1940, 

10). Mais “espectacular do que medonha” (Queiroz 1940, 13), pontuada pelas povoações pitorescas 

debruçadas no Atlântico, com os típicos barcos de pesca, redes e montes de sargaços, pela alegria 

das crianças e pelo andar das varinas. Como o litoral é desfrutado apenas entre julho e outubro apela 

mais aos “prazeres mundanos do que [à] repousante calma” (Queiroz 1940, 8) e é rapidamente 

esquecida, abandonada. “Em vão o Mar […] murmura o seu familiar apelo.” (Queiroz 1940, 9), falta 

que os portugueses o ouçam,  descubram na sua plenitude, o admirem e amem. 

                                                        
53 Alain Roger adotou o conceito proustiano de “l’artiste oculiste”, explanado no romance À la recherche du temps perdu, La 

Côté de Guermantes,  que explora a analogia entre o trabalho dos oculistas e o dos artistas:  o pintor ou o escritor 
original, à imagem do oculista, levam o seu tempo a tornarem claros, aos nossos olhos, objetos que antes não os víamos 
como tal. A metáfora óptica de Marcel Proust remete-nos para a forja artística do nosso olhar estético, mediado pela 
arte, que é capaz de ver/criar a paisagem onde antes era apenas terra. Cf. Alain Roger, 1997, 21.    



208 
 

O homem rural é, na sua ingenuidade quase infantil, possuidor de inúmeras virtudes: afável, calmo, 

discreto, sorridente, lírico, “super bairrista” (Queiroz 1940, 21) que gosta de pirotecnia, “é o nosso 

eterno lirismo em busca de expressão verbal” (Queiroz 1940, 8), e de romarias festivas. Não estamos, 

com esta descrição, muito longe das características, felizes e resignadas, atribuídas por Rafael 

Bordallo Pinheiro ao seu Zé Povinho, popularizado com a cerâmica da Fábrica de Faianças das Caldas 

da Rainha, a partir do último quartel do século XIX.  

Acrescente-se uma outra qualidade ao povo rústico: é “um esteta da paisagem” com uma profunda 

intuição artística que se manifesta, por exemplo, na forma como faz as hortas, como organiza as 

eiras, a palha e as marinhas de sal. Poder-se-á afirmar que Carlos Queiroz encara a atividade agrícola 

como uma artialização in situ da terra. Neste aspecto, o autor distancia-se claramente de Alain Roger 

para quem “o camponês é o homem da terra, não o da paisagem”54 (1997, 34) . O camponês, para o 

autor francês, tem uma relação de apego com a sua terra como fonte de sustento. E, por isso 

mesmo, falta-lhe a dimensão estética, o distanciamento do olhar culto que artializa in situ ou in visu 

a terra e lhe permite inventar e fruir da paisagem. Aliás, Alain Roger sustenta a sua tese culturalista 

da paisagem lançando mão do testemunho de Armand Frémont sobre os camponeses na Normandia: 

“Os agricultores quase não evocam as paisagens. [...] Os valores atribuídos aos lugares são os do 

trabalho, da terra e da família, eventualmente do progresso agrícola e do emprego. Perante estas 

realidades do dia a dia, a ‘paisagem’ evocada pelos citadinos, pelos estranhos, aparece, na pior das 

hipóteses, como ameaçadora e alienante e, na melhor, como irrisória.”55 (Roger 1997, 35).  O homem 

da paisagem (paysageant) é, por excelência, o homem da cidade (Roger 1997, 34). Não obstante, 

admite que o camponês poderá ser, excepcionalmente, um homem da paisagem se, quando viajar 

para terras desconhecidas, adotar o olhar distanciado e ocioso do turista (Roger 1997, 34).     

Ora a narrativa de Carlos Queiroz, a espaços, parece ir no sentido oposto ao que Alain Roger afirma 

relativamente à paisagem rural ser uma invenção do homem da cidade. Valoriza, inclusive, os 

núcleos urbanos na medida em que existe uma estreita relação com a paisagem rural.  As cidades 

vivem em harmonia com o rio: o Porto com o Douro, Lisboa com o Tejo, “mas onde essa harmonia 

das cidades com os rios atinge a expressão de verdadeira obra d’arte, é na integral união de Coimbra 

com o Mondego” (Queiroz 1940, 22), ou não fosse este um rio somente português. “A nossa 

paisagem é musical” (Queiroz 1940, 22) e os ruídos citadinos são campestres - galos, pregões, 

andorinhas, pardais, etc. - e mesmo “onde parece haver desordem há muitas vezes poesia” (Queiroz 

1940, 22) e onde “parece haver indisciplina há, quase sempre, naturalidade” (Queiroz 1940, 22).   

                                                        
54 “Le  paysan est l’homme du pays, non celui du paysage” 
55 “Les agriculteurs évoquent à peine les paysages.[...] Les valeurs prétées aux lieux sont celles du travail, de la terre e de la 

famille, éventuelment du progrès agricole et de l’emploi. Face à ces réalités de tous le jours, le ‘paysage’ evoque par les 
urbains, des étrangers, apparait au pire menaçant et aliénant, aux mieux dérisoire.” 
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Será que o camponês vê a presença desta harmonia entre a cidade e o campo bem como na sua 

realidade quotidiana descrita por Carlos Queiroz? Será ele capaz de uma artialização in visu da sua 

terra? A nossa resposta a estas questões é negativa, na medida em que a paisagem rural portuguesa 

é uma invenção poética do olhar citadino e burguês de Carlos Queiroz e não a representação do duro 

quotidiano da vida no campo pelos olhos dos camponeses. A figura do camponês na Paisagem 

Portuguesa é mais projetiva do que propriamente substantiva. 

A obra revela, mediada pelo olhar citadino e  pela construção burguesa do rural profundamente 

idílico, uma continuidade narrativa e ideológica relativamente aos discursos de divulgação anteriores 

ao Estado Novo, contrariando a ideia, por vezes existente, de que os usos ideológicos do turismo são 

“um cunho do Estado Novo, minorando as marcas de continuidade com o período republicano.” 

(Vidal & Aurindo 2010, 119) e mesmo com o século XIX. Segue, pois, o modelo de construção / 

perpetuação da identidade nacional através da valorização do espaço rural e da paisagem tão cara 

quer ao Romantismo, com Garrett e Herculano, por exemplo, quer à primeira República.  Serve, sem 

dúvida, os ideais dos Nacionalismos do séc. XIX e XX que defendiam que, para fortificar as 

identidades nacionais, é necessário descobrir o país com a sua  história, heróis e paisagem. Celebra a 

cultura popular como a mais autêntica e aquela que melhor congrega as características únicas de 

cada nação. A burguesia, que saiu fortalecida da Revolução Liberal de 1820, promove a criação e 

difusão de uma cultura, implicando a “promoção de uma atitude colectiva de (re)conhecimento da 

Nação, da sua história, do seu património, das suas tradições, do seu território (paisagens e 

povoações).” (Ribeiro 2012,169) 

Acompanha o propósito e a retórica da Sociedade de Propaganda de Portugal, instituída em 1906, de 

que Portugal deve ser visitado quer por nacionais, quer por estrangeiros para apreciarem a 

diversidade das suas paisagens e a riqueza das suas tradições.  Segue, igualmente, a ideia, veiculada 

após 1910, da dimensão educativa do ato de viajar à descoberta do território nacional.  Com efeito, o 

texto abarca a relação dos mais interessantes aspectos paisagísticos do país: serras, miradouros, 

paisagens da costa, planícies e vales, matas, quintas, parques e jardins, gargantas e desfiladeiros, 

cascatas, grutas, aglomerados urbanos e estradas. Insere, no final e imediatamente antes da 

bibliografia, um conjunto de rotas que permitem apreender os melhores panoramas. Os locais, 

merecedores de visita, mantêm-se atualmente referência incontornável na atratividade turística, 

excetuando, evidentemente, as que deixaram de existir ou não são visitáveis. Apesar de alguma 

dispersão geográfica, o norte do Tejo e a região de Lisboa assumem um maior protagonismo, dando-

se um salto quase direto para o Algarve. O Alentejo é apresentado frugalmente em alguns 

apontamentos, sobretudo, no que concerne aos miradouros, maioritariamente situados em castelos. 
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O culto da Pátria deve fazer-se pelo conhecimento da história e do seu património, costumes e  

variedade de paisagens nacionais. Conhecimento, este, que contribui para a  sua preservação.  

Preservação e conhecimento que, no entender de Carlos Queiroz, implica uma fruição com tempo 

excluindo veementemente as hordas de curiosos que desvirtuam os espaços. Aceita o ‘rodar’ da 

máquina de propaganda turística, profundamente estimulada durante o Estado Novo, “[…] com 

todos os benefícios que dela possam advir” (Queiroz 1940, 11), contudo, não se deixa deslumbrar, 

visto que “é legitimo não a estimarmos em tão larga escala para nós.” (Queiroz 1940, 11). Daí 

preferir o viajante-forasteiro ao turista. 

Descreve o que denomina como povo rústico, mitificando-o, devolvendo-o à  pureza original, a um 

tempo primordial, que lhe confere uma essência genuína preservando as nossas tradições e a nossa 

integridade. “Se há homem do campo que seja afável é o nosso” (Queiroz 1940, 7) e  é este homem 

do campo que com o apego à fecundez do solo, mantém  a paisagem rural repelindo a indústria. 

Trata-se de difundir o ideal de ruralismo mitificado, uma encenação idílica da natureza, 

personificando a paisagem.  Há, sem dúvida, ao valorizar os recursos turísticos do país, uma 

‘nacionalização’, apropriação e estetização da cultura popular pelas elites intelectuais, numa espécie 

de saudosismo das origens campesinas, o que conduz à sua edulcoração. O Secretariado de 

Propaganda Nacional em muitas publicações  transmitia este mesmo ideário, ou seja, replicava “a 

doçura e a inocência rurais, origem, aliás, do presidente do Conselho, que insistia em evocar com 

certa regularidade.” (Cadavez 2017, 262).  

A internacionalização do projeto 

O Secretariado de Propaganda Nacional, ao promover Portugal no estrangeiro, não esquece esta 

obra e investe na sua tradução para Inglês e Francês. Os livros são editados em separado num 

formato mais transportável, quase diríamos de bolso, com capas diferentes da edição portuguesa. 

Contêm uma introdução explicativa, elaborada pelo autor do respetivo texto, dirigida aos leitores da 

língua a que se destina.  No final, logo a seguir à bibliografia, surgem algumas fotografias de Mário 

Novaes que fizeram parte da edição portuguesa. Ao folhear, por exemplo, Paysages du Portugal, 

encontramos o prefácio de Carlos Queiroz a explicar que “este livro não é um guia turístico”56 

(Queiroz 1950, s/p) mas sim uma forma de propagar as características específicas da  paisagem 

portuguesa na sua relação com a literatura, as artes, a etnografia e o folclore. Como Portugal pode 

ser considerado “o País do lirismo”57 (Queiroz 1950, s/p), a linguagem é, por vezes, emotiva mas, 

segundo o autor, a que melhor se adapta a compreender o tema que vai desenvolver: “a 

                                                        
56 “ce livre n’est pas un guide  touristique”  
57 “le Pays du lyrisme”  
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feminilidade – amável e fecunda – da paisagem portuguesa”58 (Queiroz 1950, s/p). O texto segue, 

exatamente, a organização portuguesa.  

Conclusão 

Carlos Queiroz, ao fazer a promoção do nosso território, segue o ideal de construção / perpetuação 

da identidade nacional através da ruralidade. Essa mensagem é construída através da difusão de um 

mundo tradicional, rural, variado, pitoresco, profundamente edulcorado, apelando a uma polifonia 

de sentidos. Estamos perante uma artialização da natureza, uma invenção da paisagem portuguesa 

vista como um dos símbolos da Nação, que ajuda a projectar nacional e internacionalmente uma 

imagem, enquanto recurso turístico, e paralelamente, embora não de forma intencional mas 

consentida, serve um regime político. Mais do que apenas um espaço físico humanizado, a paisagem 

surge como elemento agregador da construção da identidade nacional testemunha da história e 

memória do país. A vivência multissensorial da paisagem é complementada com uma representação 

poetizada do povo português e das suas gentes. Veicula-se, deste modo, um modelo ideal de povo 

cheio de emoção e afabilidade. Contrastando com a realidade, transmite-se uma visão ternurenta e 

pacificada da Nação, onde todos gostam de viver e onde todos gostam de viajar. Valorizam-se, pois, 

os lugares turísticos dotados de qualidades naturais ou patrimoniais mas também lugares 

socialmente construídos onde o peso do homem do campo,  com as qualidades já referidas, tem 

especial relevância. 

O ‘olhar turístico’ que se pretende veicular não nos remete para novos tipos de leitura da Paisagem 

Portuguesa. Segue, outrossim, a linha dos nostálgicos da viagem de lazer e da cultura das elites, que 

antecede as viagens organizadas e mais acessíveis, sublinhando a dicotomia entre a viagem 

educativa, da qual os turistas se teriam afastado e a viagem apenas de entretenimento. Os turistas 

valorizariam os lugares da moda e o lazer em vez do conhecimento e do crescimento interior. A 

superficialidade no ato de viajar ultrapassaria a verdadeira viagem, mas é aos amantes desta última 

forma de viajar que se dirige o texto de Carlos Queiroz. 
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Resumo: As paisagens são o resultado da construção conjunta dos sistemas naturais e das 

comunidades.  Este trabalho conjunto começou à 6000 anos (Araújo, 1962), marcando alterações de 

grande escala. 

Ao entendermos as lógicas, a escala e a natureza de tais processos e transformações cotidianas, 

podemos intervir no presente e pensar no futuro da paisagem de forma sustentada. 

Uma das alterações mais marcantes é a transformação do sistema da vegetação natural, bem-

adaptado às condições edafoclimáticas locais, um dos componentes morfológicos da paisagem. Em 

diferentes tempos geológicos esse coberto foi-se alterando, assim como em diferentes épocas com 

diferentes culturas. 

Para o desenho sustentado da paisagem, é fulcral conhecer-se a vegetação que integrava a floresta 

autóctone assim como as transformações que a comunidade determinou na paisagem. 

Com este conhecimento conseguir-se-á uma maior aproximação ao local de estudo e 

consequentemente perceber-se-á as relações que as pessoas que “habitam/constroem” o local têm 

com a vegetação existente e “potencial”. A transmissão de conhecimento para a população e o 

envolvimento da mesma com o local e com o sistema da vegetação e em atividades que se 

relacionam com o mesmo, promove a resiliência do sistema, aumento de biodiversidade e 

identidade sociocultural, valores que podem ser melhorados sem prejudicar outros interesses. 

 

Palavras chave: Paisagem; Transmissão Conhecimento; Conhecimento Científico. 
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TRANSMISSION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

AS A MODEL FOR THE LANDSCAPE CHANGE 

 

 

Mariana do Rosário Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrat: Landscapes are the result of the natural systems joint construction and communities. It 

began being modelled 6000 years ago (Araújo,1962), determining changes in landscape of great 

scale. 

To understand the logics, the scale and the nature of such processes and daily transformations, allow  

us  to project  in the present  already thinking in a sustainable way about the landscape future. 

One of the most notable changes was the natural vegetation system transformation, well-adapted to 

the local climate and soil conditions, part of the landscape’s morphological components.  At different 

geological and cultural times that land cover was subjected to changes. 

In order to achieve a sustained design of the landscape it’s crucial not only to learn what was the 

vegetation that composed the indigenous forest but also the transformations which the community 

has determined in the landscape.  

 

Keywords: Landscape; Transmission of knowledge; Scientific Knowledge. 
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Paisagem 

“A paisagem, é um sistema dinâmico, onde os diferentes fatores naturais e culturais interagem, e 

evoluem em conjunto, determinando e sendo determinados pela estrutura global, o que resulta numa 

configuração particular, nomeadamente de relevo, coberto vegetal, uso do solo e povoamento, que 

lhe confere uma certa unidade e à qual corresponde um determinado carácter” (Cancela de Abreu et 

al, 2004).  

A paisagem é constituída por sistemas, como a morfologia do terreno, a geomorfologia, o solo, a 

vegetação, o clima e as atividades humanas ao longo do tempo (Magalhães, 2001). A identidade de 

cada paisagem é marcada pela união do resultado conjunto de todos os sistemas naturais e das 

comunidades. A harmonia na interligação entre estes sistemas naturais e processos culturais ao 

longo do tempo oferece-nos hoje uma viagem entusiasmante por diferentes paisagens em Portugal. 

A paisagem que em todo o território português se oferece hoje aos nossos olhos, começou a ser 

modelada há 6000 anos (Araújo, 1962), marcando alterações de grande escala na paisagem, essa 

manipulação/transformação é a que mais “cria” paisagens. O Homem estando integrado nesta 

unidade é também um dos elementos construtores da paisagem, modela o terreno com o mesmo 

carinho que o escultor modela o seu barro (Caldeira-Cabral, 1993). 

Ao entendermos as lógicas, a escala e a natureza de tais processos e transformações cotidianas, 

podemos intervir no presente e pensar no futuro da paisagem de forma sustentada. 
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Umas das alterações mais marcantes é a transformação do sistema da vegetação natural, bem-

adaptado às condições edafoclimáticas locais. Em diferentes tempos geológicos esse sistema foi-se 

alterando, assim como em diferentes épocas com diferentes culturas. “O Homem utilizou sabiamente 

a vegetação para prover às suas necessidades em materiais e alimentos, promover a conservação da 

água e do solo, abrigar-se do vento, e também como elemento da composição da paisagem. A horta 

e o pomar, a mata e a compartimentação dos campos, a protecção dos rios, as linhas de água e 

nascentes, são disso exemplos que devem ser encarados como marcos da evolução da paisagem e da 

história de quantos a moldaram”, ver Fig. 1 (Magalhães, 2001).  

 
Fig. 1: Localização da mata em função da conservação da água e do solo. Adaptado de (Magalhães, 2001). 

 

A vegetação natural potencial 

Antes de partirmos para o aprofundamento do sistema vegetação, é necessário conhecer a dinâmica 

da paisagem no que se refere aos sistemas húmidos e secos, de forma a trabalharmos corretamente 

com a distribuição da vegetação. Estes sistemas são determinados pela morfologia do terreno e pela 

influência dos escoamentos hídricos e atmosféricos (Magalhães, 2001). São considerados sistemas 

húmidos as áreas planas ou concavas, onde a água e o frio se acumulam, pelo contrário os sistemas 

secos, compreendem as áreas inclinadas ou convexas que conduzem a um maior ou menor 

escoamento das águas e do ar frio (Magalhães, 2001). A distribuição da vegetação nestes dois 

sistemas é também determinada pela interação dos fatores solo, clima e morfologia do terreno.   
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Baseado no conhecimento da ciência fitossociológica59, nomeadamente nas séries de vegetação, 

conseguir-se-á escolher o material vegetal mais apropriado para cada local (cabeço, encosta e vale) 

(Caldeira-Cabral, 1993), ver Fig. 2, de forma a valorizar as suas potencialidades e a identidade da 

paisagem (Norberg-Schulz C., 1981).  

 

Fig. 2: Localização da mata em função do declive e respetivos tipos de vegetação na paisagem.  

1- vale (vegetação edafo-higrófila); 2- Encosta (vegetação climatófila); 3- Cabeço (vegetação edafoxerófila). 

 
A série de vegetação ou sigmentum representa todo o conjunto de comunidades vegetais ou 

estádios que se podem observar num espaço físico homogéneo (tessela), como resultado do 

processo da sucessão, tanto regressiva como progressiva (Rivas-Martínez,1996). Assim, a série 

inclui o tipo de vegetação representativo da etapa madura, ou cabeça de série, as comunidades 

iniciais ou subseriais que a substituem, bem como os espaços ocupados pelas comunidades 

existentes e os factores mesológicos que configuram os seus habitats, (Rivas-Martínez 1976), 

esquematizado na Fig. 3. 

 
                                                        
59 Science dealing with biocoenosis from a botanical perspective (phytocoenosis or phytosyntaxa). In other words, it is 

concerned with plant communities, their relationships with the environment and the temporary processes modifying 
them. 
With all this information, by means of inductive and statistic methods, based on the reality of the phytosociological 
releve, it attempts to create an universal hierarchic typology with the association as the basic unit of the syntaxonomical 
system. 
Nowadays we distinguish, besides classic or Braun-Blanquet"s Phytosociology (association level), Dynamic-Catenal or 
Integrated Landscape Phytosociology, whose units are the series or sigmetum (Dynamic or Successional Phytosociology) 
and the geoseries or geosigmetum (Catenal Phytosociology). (Rivas-Martinez, et al 2002). 
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A dominância natural dos agrupamentos vegetais é progressiva tendo por base, a evolução de 

estruturas simples (uniestratificadas) que se tornam complexas (pluriestratificadas) até alcançar um 

estádio final de maturidade (potencial ou clímax) semi-estável, sob determinadas condições 

ecológicas do habitat. A dinâmica é regressiva quando pela ação do homem (cortes, desbastes, 

queimadas e pastoreio) os agrupamentos correspondentes à vegetação potencial ou clímax são 

substituídos por outros pertencentes a distintas etapas de substituição. 

As principais séries de vegetação dividem-se em climatófilas (associadas às encostas, dependem 

exclusivamente do clima local), edafoxerófilas (associadas a zonas de cabeço, com fraca retenção de 

água, como são exemplos os afloramentos rochosos), e edafo-higrófilas (associadas a zonas 

adjacentes às linhas de água, onde a disponibilidade de água é maior) (Rivas-Martínez 2011) 

esquematizado na Fig. 2. 

 
Fig. 3. Esquema representativo de uma série de vegetação climatófila. 1 - Bosque (etapa madura); 2 - Pré-bosque;  

3 - Matos heliófilos (solos profundos); 4 - Ervas altas (lategraminetum); 5 - Arrelvados vivazes;  
6 - Matos heliófilos de solos degradados; 7 - Arrelvados anuais. 

 

Com o conhecimento fitossociológico os arquitetos paisagistas serão capazes de diagnosticar, de 

forma célere, os principais habitats existentes e as potencialidades vegetais do território (Raposo et 

al., 2016). Aliás, através do bioindicador vegetal é possível caracterizar e reconhecer as várias etapas 

que integram as séries de vegetação do local de estudo, tendo em vista a valorização da 

biodiversidade (Pinto-Gomes C., & R. Paiva-Ferreira, 2005). 

Com o conhecimento de cada elemento da série vegetação, entre gramíneas, herbáceas, arbustos, 

árvores e lianas, e a sua relação entre si, é possível construir diferentes espacialidades.  
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Transmissão de conhecimento fitossociológico sobre a perspetiva da arquitetura paisagista 

As tendências de desenho do jardim e a utilização de plantas autóctones e exóticas, “caminharam” 

lado a lado marcando diferentes movimentos e paradigmas de desenho do jardim ao longo do 

tempo. 

As plantas constituem o material por excelência da arquitetura paisagista (Caldeira-Cabral, 1993)  

pelas inúmeras características plásticas que apresentam, a forma, porte, cor e textura. Cada planta é 

um elemento único, que conhecidas as suas características de natureza ecológica, mas também 

plástica, poder-se-á trabalha-la, num determinado espaço e tempo.  

Segundo Simon Bell, 1993, os elementos básicos a considerar no desenho da paisagem são o ponto, a 

linha, o plano, o volume e a ainda a combinação entre eles. “A number of points may appear as a line 

or plane while at different distances planes may be seen as points or lines (edges) and faces of solid or 

open volumes.” (Bell, 1993). A vegetação é um dos elementos de composição da paisagem, assim 

cada planta pode ser vista como um dos elementos básicos a considerar no desenho, como por 

exemplo uma única árvore a pontuar um extenso prado numa planície; um conjunto de árvores 

alinhadas a definir a linha do horizonte, lugar onde o céu e a terra se encontram (Corajoud, 2011), 

entre outros  limites dos padrões da vegetação; por conseguinte desse alinhamento de árvores pode 

estender-se para uma segunda dimensão e define-se assim o plano, este pode ser simplesmente liso, 

irregular ou misto. Por último a terceira dimensão, o volume pode surgir na paisagem definido por 

uma massa arbórea, arbustiva ou herbácea que tanto desenha espaços abertos como espaço 

fechados. Os diferentes elementos (ponto, linha, plano ou volume) podem ser considerados 

conforme for a perceção do observador ao objeto. A interação entre cada elemento básico reproduz 

diferentes padrões, tudo depende das variáveis que estiverem em causa, como são exemplo o 

número, a posição, direção, orientação, tamanho, forma, intervalo, textura, densidade, cor, tempo, 

força visual e inércia visual (Bell, 1993). 

Inspirados nas combinações dos diferentes elementos podemos desenhar espacialidades inspiradas 

nas componentes morfológicas da paisagem, mata, orla e clareira e com as espécies que lhes estão 

associadas (Ribeiro-Telles. 1999).  

Para além de critérios morfológicos, que procuram responder ao papel que a vegetação tem no 

desenho do espaço (forma, textura, estrutura, cor e aroma) enquanto componente morfológico 

outros critérios devem ser considerados, esses de ordem ecológica.   
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Contudo verifica-se que este último critério não é muito considerado no mercado. A disponibilidade 

de mercado de algumas espécies, se por um lado tem contribuído para a melhor adaptação e 

desenvolvimento de algumas espécies exóticas, aumentando assim a quantidade disponível, por 

outro lado tem limitado o espectro de oferta, argumento forte para a utilização, muitas vezes de 

espécies que não são desejadas. Um outro fator relacionado com a escolha está relacionado com as 

influências de catálogos, revistas e manuais de plantas.  

Neste sentido os técnicos que atuam no desenho de espaços abertos estão muitas vezes 

comprometidos principalmente com a disponibilidade de mercado, mas também com as preferências 

da sociedade.  

Por exemplo, no decorrer do séc. XIX, o progresso e gosto pela floricultura em Portugal pode atribuir-

se à facilidade das comunicações que nos facultaram a fácil importação de novas plantas, de países 

como a Bélgica, França, Inglaterra e Alemanha onde a preferência por estas plantas e as respetivas 

práticas de produção já estavam muito desenvolvidas (Junior, 1972). Uma das grandes apostas deste 

século é o gosto pelas plantas ornamentais, nomeadamente exóticas, que vinham dar resposta à 

ideia de exotismo e gosto pelas plantas raras. A introdução de muitas destas plantas passou até 

então a substituir muitas plantas autóctones. De forma exuberante algumas dessas plantas 

introduzidas, afirmaram-se impondo-se a muitos espaços.  

Num cenário de alterações climáticas e aumento da frequência de catástrofes naturais como por 

exemplo os incêndios, que ocorrem em explorações florestais intensivas de monoculturas, onde a 

diversidade é muito reduzida, é necessário uma mudança de paradigma em relação à utilização da 

vegetação no desenho sustentado da paisagem, como também para a salvaguarda dos recursos 

naturais, como o solo, água, habitats etc. Por este motivo é fulcral conhecer-se a vegetação que 

integrava a mata autóctone assim como as transformações que a comunidade determinou na 

paisagem. 

O objetivo passa por trabalhar com o conhecimento fitossociológico e sensibilizar os projetistas para 

a necessidade da aplicação do material vegetal autóctone mas também para os viveiristas reunirem 

as condições necessárias, a fim de darem resposta à necessidade dos arquitetos paisagistas, já Marx 

referia a importância da (re)introdução e a produção da flora autóctone no projeto de espaços 

verdes, uma vez esta estar a ser fortemente destruída, “(…) o cultivo de plantas da flora autóctone, 

resguardando um verdadeiro tesouro vegetal, hoje mais do que nunca, ameaçado por uma destruição 
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 maciça, impiedosa, rápida e definitiva, que caminha paraleamente à explosão demográfica e, com o 

aperfeiçoamento das máquinas de exploração florestal, ao extermínio da cobertura vegetal da terra”  

(Marx, 2004). 

Abre-se agora a oportunidade para a floricultura nativa e a reintrodução dessas plantas no desenho 

de paisagem, seja tanto no espaço rural como no espaço urbano (Matos R.S., 2010). Por se 

adaptarem melhor que qualquer outra espécie conseguir-se-á ao nível da produção em viveiro e 

instalação em projeto reduzir os custos de instalação, no que se refere a necessidades hídricas, assim 

como nos custos de manutenção.  

Estudo-caso  

Escolhemos uma das comunidades que estão a ser protegidas na Serra de Monchique no âmbito do 

projeto LIFE-RELICT (projeto NAT/PT/000754, Conservação do habitat prioritário 5230*- 

comunidades arborescentes de Laurus nobilis). A título de exemplo, apresenta-se os principais 

elementos que pertencem ao elenco das comunidades de adelfeira (Rhododendron ponticum). 

Desses elementos destacam-se: adelfeira (Rhododendron ponticum) azevinho (Ilex aquifolium), faia 

(Myrica faya),  sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), aderno de folhas largas (Philyria latifolia), 

pilriteiro (Crataegus monogyna); medronheiro (arbutus unedo) folhado (Viburnum tinus), aroeira 

(Pistacia lentiscus), rosmaninho verde (Lavandula viridis), codeso (Adenocarpus anisochilus) entre 

muitas outras. Alem destas plantas nas proximidades será também possível observar elementos 

relíquos como carvalho alvarinho (Quercus estremadurensis) e carvalho africano (Quercus 

canariensis). 

Todas estas espécies encerram elevado valor ecológico e sócio-cultural (tanto fatores históricos 

como de identidade e qualidades narrativas da paisagem – história, ocupação do solo e 

caracterização da sociedade), assim como para algumas plantas de interesse económico (refere-se às 

atividades económicas, assim como as respetivas regulamentações, condicionadoras da ação 

humana que permanentemente constrói e transforma a paisagem); e  estéticos (ligada à perceção 

causadas pela paisagem através de elementos objetivos e subjetivos). 

 Outro aspeto importante a integrar na análise preceptiva da paisagem diz respeito à carga simbólica 

e emotiva de algumas dessas plantas e sítios, carga essa com origem religiosa, histórica. Estas 

situações são particularmente importantes nos territórios em que se mantém ainda um sistema 

coerente de valores tradicionais. 
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Das espécies referidas, o rosmaninho-verde (Lavandula viridis), Fig. 4, é particularmente conhecido 

na Serra de Monchique por ser a única lavandula que se afasta das características violáceas, comuns 

às inflorescências das restantes lavandulas. Esta planta encontra-se no sul de Portugal, Fig. 5, e é 

muitas vezes conhecida por rosmaninho-verde ou lavanda-verde. 

É um subarbusto, ereto ascendente ou prostrado, semiopaco/opaco, da família da Lamiacea. O caule 

central é lenhoso e é muito ramificado, os ramos também são lenhosos, divididos e mais ou menos 

curvados. As folhas são persistentes e pequenas à volta dos ramos e apresentam cor branco-

tomentosas. As inflorescências são esverdeadas e as brácteas violáceas, raras vezes rosadas ou 

brancas assim como a corola. A época de floração é entre fevereiro a junho (Coutinho, 1913). 

Encontramos esta planta em matos heliófilos, na orla ou sob coberto de sobreirais, carvalhais, 

azinhais, medronhais ou pinhais, em zonas expostas e com elevada intensidade solar. Aparece ainda 

até aos 470m de altitude e a partir dos 9 km de distância ao mar, sempre em solos pobres, 

pedregosos e ácidos.  

Curiosidades sobre o rosmaninho-verde: 

É uma planta melífera e resistente a pragas, culturalmente é utilizada como planta medicinal, em 

infusões para a tosse, indigestão, dores de cabeça etc., assim como também é utilizada pela sua 

qualidade de aromática em óleos essenciais e para afastar mosquitos ou insetos indesejados na casa. 

A nível simbólico, o rosmaninho tem significado de devoção (igreja), na tradição religiosa é usado, 

ainda hoje, como aromática na igreja preenchendo o espaço com suaves perfumes.  

As suas qualidades plásticas revelam interesse como planta ornamental no desenho de espaços pelas 

suas características morfológicas anteriormente referidas. 

O rosmaninho-verde revela-se uma planta com interesse, tanto para os arquitetos paisagistas, 

viveiristas como para a população em geral, por apresentar uma panóplia de combinações entre as 

diferentes características, que nos interessa tanto ao nível da conservação da espécie, no desenho de 

espaços abertos e no seu potencial económico.  

 
Fig. 4: Desenho e fotografias do rosmaninho-verde. 
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Fig. 5: Lavandula viridis L'Hér. Mapa de distribuição. 

  

Para o público em geral, entre as inúmeras possibilidades de transmissão deste conhecimento, 

pensou-se na criação de um pack com plantas da flora autóctone que mesmo contendo informação 

de uma forma muito simples e resumida, sensibiliza a comunidade sobre a sua importância. As 

plantas selecionadas para compor este pack são escolhidas pelo seu valor ecológico, cultural e 

interesse estético, estratégia pela qual conseguir-se-á atrair o público para a sua aquisição. O pack 

contempla um folheto informativo com conteúdos sobre o habitat das espécies escolhidas, e ainda a 

título de curiosidade é feita a referência a que série de vegetação pertence. Para completar esta 

informação destacam-se ainda as relações entre as diferentes plantas escolhidas, as distribuições 

geográficas, bem como os principais usos. Na região onde o pack será introduzido ter-se-á em conta 

apenas as espécies daquele local.  

Dar a conhecer as potencialidades de cada planta e/ou no conjunto plantas poderá suscitar o 

interesse individual ou coletivo na valorização desta espécie a nível, ecológico, económico e cultural. 

A “utilização” do conhecimento obtido por este meio de comunicação pode levar a que o cidadão e a 

comunidade, se responsabilize e se interesse pelo desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

mata autóctone. 
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Fig. 6: Pack de Vegetação Potencial Natural 

 

Reflexão/conclusão 

Dirigir o conhecimento das características e potencialidades destas plantas tanto para a população 

como no desenho de projeto em espaço rural e ou urbano, obriga em simultâneo à realização do 

estudo de todos os que direta ou indiretamente “constroem” aquela paisagem assim como perceber 

quais as suas relações com a mesma, concretamente com a vegetação existente e potencial. 

Consequentemente envolver as pessoas com o local, valorizando os processos dinâmicos da 

paisagem, e perceber como é que se adequa ao estilo de vida individual e coletivo das pessoas, 

criando fluxo económico. 

Para isso é necessário o trabalho junto da comunidade local e de outros fruidores de forma a 

aprofundarmos o nosso conhecimento, assim como nos aproximarmo-nos da área de estudo 

(Schuback, 1954). Perceber do ponto de vista do observador/investigador como é que pode 

caracterizar aquela local, e consequentemente trabalhar com ele no desenvolvimento futuro.  

Das diferentes perspetivas de intervenção que podem resultar em diferentes transformações na 

paisagem, interessa-nos apoiar e desenvolver as que contribuam para a resiliência do sistema, 

aumento de biodiversidade e identidade sociocultural, valores que podem ser melhorados sem 

prejudicar outros interesses. 

Enquanto investigadores a perceção e o conhecimento daquela paisagem é mais do que visual, 

tornando-se também construtora, resultado da expressão do que pode ser visto, dos fenómenos 

históricos e culturalmente demarcados assim como numa ajuda efetiva na definição de caminhos 

desejados para o futuro da paisagem no que se refere a processos de desenvolvimento e 

conservação. 
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Resumen: La masa forestal de las islas de Tenerife y Gran Canaria a la llegada de los colonizadores 

europeos en el siglo XV ocupaba casi toda su superficie, casi llegando al mar. En apenas cien años 

esos bosques sufrieron una explotación descontrolada que puso en riesgo su supervivencia. La 

demanda de madera proveniente de unas ciudades y poblaciones que fueron creadas a partir de la 

nada, y la exigencia de tablazón y leña de las haciendas azucareras provocó que el paisaje de manto 

verde que cubría la isla retrocediera de modo alarmante. Las autoridades tomaron medidas que 

tuvieron resultados desiguales, ya que los intereses materiales de los miembros de la elite política y 

comercial fueron más un obstáculo que una ayuda en la defensa del bosque. 

En este trabajo veremos cómo afectaron al paisaje forestal los distintos aprovechamientos del 

bosque, cómo se abusó de ellos y cómo evolucionó posteriormente. 

 
 
Palabras clave: Historia del Paisaje; Ingenios; Azúcar; Desforestación; Canarias. 
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THE PROTECTION OF THE FOREST LANDSCAPE IN 

CANARY ISLANDS AT THE BEGINNING OF THE XVI CENTURY 
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Abstract: The forest of the islands of Tenerife and Gran Canaria until to the arrival of European 

settlers in the 15th century was almost its entire surface, almost to the sea. In just one hundred years 

these forests suffered an uncontrolled exploitation that put its survival at risk. The demand for wood 

from a few towns and villages that were created from nothing, and the requirement for hull and 

firing of the sugar plantations caused that the landscape of green mantle covering the island leading 

it back so alarming. The authorities took measures that have mixed results, since the material 

interests of the members of the political and business elite were more a hindrance than a help in the 

defense of the forest.  

In this paper, we will see how forest landscape affected the different uses of the forest, how abused 

them and has subsequently evolved. 

 
Keywords: History of the Landscape; Mills; Sugar; Deforestation; Canary Islands. 
 
 
 



229 
 

  
LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE FORESTAL EN 

CANARIAS A COMIENZOS DEL SIGLO XVI 
 
 
 

Mariano Gambín García 
 
 
 
 
 
 
1 - Los inicios 
 
El paisaje forestal de las Islas Canarias ha cambiado a lo largo de los siglos. La pregunta de cómo sería 

el aspecto de la superficie vegetal del Archipiélago antes de la llegada humana, en torno al siglo I de 

nuestra era, solo puede responderse por aproximación. 

Basándose en los datos actuales, una representación de la vegetación potencial de las islas nos lleva 

a una distribución extensiva tanto de pinar como de Monteverde y bosque termófilo muy conformes 

con la teoría de los primeros historiadores de que los montes cubrían el territorio desde la cumbre 

hasta casi la misma costa. 

 

 
Fig. 1: Distribución potencial. 
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La interacción de mil quinientos años de presencia humana, los indígenas canarios, debía notarse en 

los principales lugares de asentamiento. Esto debe corregir a la baja la extensión de las masas de 

Monteverde en los lugares donde hay constancia de su presencia60. 

Esta idea fue lanzada por el profesor Serra Ráfols hace bastantes años: “los guanches habían ya 

limpiado las zonas más favorables para el cultivo y aún otras no cultivadas, pero frecuentadas por las 

devastadoras cabras. Se deduce que las muchas veces en que pinos, palmas y dragos se citan aislados 

como punto de referencia para encuentros, lo que corresponde a zonas desforestadas en las que 

quedan algunos ejemplares como testimonio del bosque desaparecido”61. 

Los colonos europeos, una vez que se asentaron y se dispusieron a repartirse el territorio, se 

encontraron muchos terrenos ya desprovistos de montes y aptos de modo inmediato para cultivar en 

ellos, fruto sin duda de la previa presencia indígena canaria en ellos. 

Por otra parte, lo que es indudable es que existían grandes masas de bosque. Un relato de 1560 nos 

informa, para el caso de Tenerife, de que “entre La Orotava y Garachico se halla un bosque entero de 

pinos que perfuma el aire con delicados olores”62. De hecho los primeros pobladores europeos 

siempre valoraron sobre todos los enormes bosques de Icode, en la vertiente norte de la isla, y 

Agache, en la sur. 

Desde el comienzo de la colonización hizo falta madera. Los primeros asentamientos urbanos exigían 

tanto materiales de construcción de viviendas y de edificios públicos como para la fabricación de 

muebles y utensilios de uso agrícola, carretas, etc. También la reparación y fabricación de 

embarcaciones se unió a la demanda de madera y, de modo superlativo, todo el ciclo del azúcar que 

se desarrolló en torno a los ingenios. En Gran Canaria sobre todo, pero también en Tenerife, se 

levantaron decenas de ingenios que exigían madera para los edificios industriales, los aperos y 

maquinaria, fabricación de cajas y la leña como combustible para las calderas. 

Sin embargo, en los primeros años los pobladores no fueron conscientes de que los bosques eran 

finitos. Parecían “inacabables”, como alguno dijo. Una ilustración de esta mentalidad propia de 

aquellos primeros años del siglo XVI nos viene dada años después, en 1524:  

“Al tiempo que dicho tiene que esta ysla se poblava avia pocos mercaderes e pocos yngenios e bivian 

en tanta conformidad por la abundançia de las cosas que avia, asy de tierras e aguas e maderas e 

                                                        
60 QUIRANTES (2011), p. 28. 
61 SERRA (1943), p.102. 
62 MORALES LEZCANO (1965-66), pp. 90-114. 
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otras cosas que no entendia el regimiento en cosas del canpo porque no avia nesçesidad ni hera 

menester seguridad”63.  

2 - Las primeras regulaciones administrativas 

Hasta 1512 no fue necesario plantearse de modo jurídico la propiedad de los montes de las islas. En 

Tenerife, la concesión formal de los montes al Cabildo se realizó a través del sistema de 

“señalamiento de propios”, es decir, fijación de las tierras del concejo, acordado por el pleno del 

Cabildo de 24 de abril de 1512, acuerdo que confirmado por la real provisión de 21 de noviembre de 

1520, según la cual pasaban a pertenecer al Cabildo todo los “montes e montañas” de Tenerife64.  

¿Qué se consideraba perteneciente al cabildo? La real provisión englobaba prácticamente todo el 

arbolado de la isla, de punta a punta: 

“Todos los montes e montañas de Anaga con todos los otros montes e montañas, desde el Roque 

Bermejo que es en la dicha Anaga, yendo por las cumbres de las syerras hasta la punta de Dabte, 

aguas vertientes a la mar, a la parte de Barlovento, que es a la parte del norte, con los montes e 

montañas de Agache, que son a sotavento a la parte del sur”.   

 
Fig. 2: Distribución de los montes concejiles. 

 

                                                        
63 Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Consejo Real, leg. 545,1, fol. 326. Proceso de Luis Maza contra los 

regidores. Testimonio de Juan Rodríguez de Orihuela. 
64 1520, noviembre, 21. Medina de Rioseco, en VIÑA (2006), p. 201. 
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De estas tierras se designaron para uso comunal las de la vertiente sur. Esto provocaba que los 

vecinos, que vivían en poblaciones de la vertiente norte, tuvieran que desplazarse muchos kilómetros 

para acceder a estos lugares de libre aprovechamiento. Y no solo afectaba a los vecinos sino también 

a los propietarios de los ingenios de azúcar para acceder a la leña tan necesaria para mantener la 

cocción de las calderas.  

Para paliar este inconveniente en el mencionado acuerdo del Cabildo de 1512 se fijó el derecho de 

los vecinos y de los dueños de los ingenios de azúcar a cortar leña, libremente y sin licencia, en los 

montes comunales (también los situados en la vertiente norte) y también a extraer de madera para 

la construcción de edificios y para otros aprovechamientos pidiendo licencia, y sin que pudiese 

obligarse a los vecinos a pagar tales licencias.  

Que todos los bosques de la isla fueran del Cabildo se justificaba no solo por la necesidad de 

controlar el corte de madera, sino también por los ingresos que para la hacienda del concejo suponía 

el pago de tasas por las licencias y por la venta de leña y madera. Se definió así el principio general 

que todas las sierras de la Isla que estaban cubiertas de arbolado formaban parte de los montes de 

propios.  

Dado que no existían límites inmutables y al ser la cubierta boscosa la que delimitaba las tierras 

concejiles se podían producir problemas cuando algún vecino usurpaba esas tierras y talaba el 

bosque. En los procesos judiciales promovidos por el Cabildo contra los usurpadores de terrenos en 

los montes entre los siglos XVI y XVII el procurador del Cabildo,  a la hora de acusar, se basaba en el 

siguiente esquema argumental: En primer lugar el título jurídico por el cual los monarcas habían 

concedido al Cabildo todos los montes y montañas de la isla, probar a continuación la existencia 

previa de vegetación forestal, de árboles mayores, a saber de “Sabinas y brezos y viñaticos vinos de 

Palos Blancos e de otra madera”, que los terrenos en litigio formaban parte de los montes concejiles 

y concluir argumentando la posición que había ejercido el Cabildo sobre estos montes vendiendo 

madera y dando licencias de corte a los vecinos que lo solicitaban65.   

El control del concejo se verificaba a través de las visitas de términos, efectuadas por regidores 

diputados designados al efecto. Comprobaban, generalmente sobre el terreno, que los vecinos no se 

hubiesen salido de sus propiedades particulares a costa de los montes y zonas de pasto comunales.  

 

 

 
                                                        
65 QUIRANTES (2011), p. 36. 
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El primer pleito por usurpaciones de tierras del Cabildo por un vecino se remonta a 1521. El 

portugués Juan Núñez fue acusado de ocupar tierras y de incendiar los montes contiguos a La Fuente 

del Adelantado.  El juicio se dirimió en 1524 ante el alcalde mayor Sancho de Lebrija y, curiosamente, 

el procesado resultó absuelto. El procesado fue absuelto al esgrimir en su defensa que era portador 

de una data de cien fanegas de tierras de secano otorgada por el Adelantado Alonso de Lugo años 

antes, en 151866.  

A mediados de siglo ya era un concepto asumido que cualquier nueva concesión de tierras por parte 

de la Corona debía hacerse a costa de los montes y pastos concejiles o procediendo a la reforma del 

repartimiento., redistribuyendo las demasías ocupadas ilegalmente. Desde entonces el Cabildo se 

resistió a admitir cualquier  merced real de tierras oponiendo el hecho de que todas las tierras de la 

isla estaban ya repartidas y tenían dueño. 

3 - Los aprovechamientos forestales 

Junto al incipiente cultivo del azúcar y a la cría de ganados, las industrias extractivas constituían las 

únicas actividades viables en los primeros años de la colonización.  

3.1 - Los aserradores 

Tal vez el primer trabajo remunerado con cierta organización referido a la madera fue el de 

aserrador. La tablazón era necesaria para todo en los primeros momentos de la colonización. En 

Tenerife, conquistada en 1496, ya en 1501 aparecen concesiones de asientos para instalar 

sierras hidráulicas, también llamadas sierras de agua. Estas concesiones, que incluían el derecho 

de corte de madera en los montes adyacentes, se repiten en 1506. Hay constancia documental 

de que uno de los primeros técnicos en la construcción de este tipo de maquinaria fue  el 

carpintero portugués Gonzalo Dias, natural de Madeira, que introdujo en 1501 su experiencia en 

aquella con la categoría con que se le denominaba: “maestro de hacer ingenios y sierras de 

agua”67. 

 

 

 

 

 

                                                        
66 Archivo Municipal de La Laguna (en adelante AMLL) Sección Primera, Legajo E-VIII, documento 1. 
67 SERRA (1943) pp. 79-80 
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Fig. 3: Sierra de agua. 

 

En las actas de los acuerdos del Cabildo de Tenerife aparecen numerosas referencias al 

aprovechamiento forestal y su regulación por parte de las autoridades. También aparecen las 

primeras llamadas de atención sobre un uso inmoderado del monte: El síndico personero de la Isla 

en octubre de 1509 denunció que se estaba extrayendo mucha tablazón «en inmensa cantidad» en 

los montes de Taoro y en la sierra de Anaga, en contra de la ordenanzas. Tal vez a raíz de esa 

denuncia, en febrero de 1510, se trató en la reunión del concejo en Cabildo sobre el excesivo corte 

de pinos y otros árboles que estaban llevando a cabo «muchos aserradores e otras personas». 

Apenas dos meses de nuevo aparece este problema, a una escala diferente pero no por ello menos 

preocupante: en este caso eran los vecinos labradores, que amenazaban las arboledas cercanas a la 

capital al cortar muchos árboles jóvenes para “latadas” de viñas, habiendo plantaciones que 

precisaban 1.000 o 2.000 latas para formar los emparrados. 

Estas disposiciones fueron las primeras de una nueva ordenación que tuvo como objetivo evitar el 

corte de árboles y la exportación ilegal de la madera a través de la prohibición del transporte efectivo 

de la madera por los caminos hacia la costa.  
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Así, en marzo de 1511 se prohibió que ningún carretero o arriero pudiera transportar madera desde 

los montes hasta el mar en toda la Isla, y en las siguientes sesiones del cabildo se acordó una 

normativa más extensa, que incluía portar a los puertos y embarcaderos cajas vacías destinadas a 

embalar los panes de azúcar, tanto para  la propia Tenerife como para Gran Canaria, que en el caso 

de esta segunda isla se trataba de una exportación de madera encubierta. También se amplió la 

prohibición al corte de madera para cercas, lo que se utilizaba para delimitar dehesas, fincas y 

corrales. 

En este primero decenio del siglo XVI se contabilizan en Tenerife unos sesenta «aserradores e 

fragüeros de hacha», de los que muchos no eran vecinos, sino trabajadores de temporada o  

estantes, «que han estado en esta Isla todo el año e gozando la mayor parte del, aserrando e 

cortando madera».  

Estos sesenta aserradores en 1509 suponen un porcentaje alto en estos momentos respecto al total 

de la exigua población de comienzos de la colonización de la isla y prueba que el aprovechamiento 

forestal tuvo una importancia relevante en la economía de los primeros años de la Colonización. 

No obstante, a pesar de la buena fe de estas normas, los datos de que disponemos de años 

posteriores nos indican que en los decenios siguientes continuó la tala incontrolada y la extracción 

clandestina.  

3.2 - Los ingenios de azúcar 

En Canarias, para mover los molinos, se utilizaron las corrientes de agua. El “ingenio” o máquina 

consistía en una gran rueda movida por agua a presión o por tracción animal. El agua llegaba al 

molino desde su fuente a través de canales de mampostería o de madera, y se almacenaba en un 

albercón o cubo colocado en zona de máxima pendiente, desde donde se precipitaba a presión a 

través de un orificio hacia la rueda del molino, haciéndola girar con su fuerza. Este rueda tenía unas 

palas cuyo giro, transmitido por ejes de madera reforzados con hierro y cobre, movía una piedra 

circular que trituraba las cañas o las sierras de agua68. 

 

                                                        
68  VIÑA (2009),  pp. 27 y ss. 
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Fig. 4: Canales. 

 

En la documentación notarial que se ha conservado tanto en Tenerife como en Gran Canaria nos 

encontramos con diversos contratos  de estas fechas tempranas que versan sobre transportes de 

leña para el consumo de los ingenios, de tala de árboles en la montaña de Doramas o de La Orotava, 

de acarretos de madera para la construcción de edificios y transportes de madera a puntos costeros. 

La montaña de Doramas aparece como protagonista en un contrato69. Las partes contratantes eran, 

de un lado, dos portugueses, cortadores de leña, que habían concertado con Pedro Cerezo, de otro, 

miembro de una familia terrateniente en Agaete, los Palomar Cerezo, efectuar cortes de árboles en 

el mencionado bosque y transportar desde éste numerosas piezas de madera para un ingenio 

situado en los confines de la costa de Lairaga, cerca del Palmital, en el noroeste de Gran Canaria. 

Otro ejemplo de los muchos que hay es el contrato de transporte de leña para el ingenio de Juan 

Bautista Salvago, ubicado en Moya, quien abonaba por el servicio doce doblas de oro70. 

La experiencia de Gran Canaria, donde comenzó la explotación de azúcar con anterioridad, hizo que a 

la hora de determinar los lugar donde repartir tierras de regadío para las cañas de azúcar ya supieran 

que era una actividad destructiva hacia el bosque por la exigencia  de madera para la construcción de 

las infraestructuras y leña para mantener el fuego de las calderas. Esta actividad agrícola era 

incompatible  con  otras derivadas del aprovechamiento del bosque, como la fabricación de brea, por  

 

                                                        
69 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP),  escribano Cristóbal de San Clemente, Prot. 733, fol. 81, fechado en 

marzo de 1517. 
70 Ibídem, fol. 83. 
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lo que Cabildo en 1500 prohibió la fabricación de brea en los montes del valle de La Orotava y de 

Icod “porque es en perjuicio de la tierra, e porque aquello es para engeños de açúcar”71.   

En poco tiempo comenzó a escasear la leña en Gran Canaria y llegó un momento en que resultaba 

más barato importarla desde Tenerife que de otros lugares de la isla mal conectados. Esta situación 

de demanda incontrolada de madera crearía alarma en las autoridades grancanarias. Se llegó a 

pensar en 1526, con algo de razón,  que se corría el peligro de arrasar los montes de aquella Isla 

debido al gran consumo de los ingenios azucareros, que necesitaban de una gran cantidad de 

combustible para refinar el azúcar72. La importancia de este comercio de madera y leña hacia Gran 

Canaria durante la primera mitad del siglo XVI fue tal que entre los privilegios fiscales concedidos a la 

isla de Tenerife en 1528 se incluyó la exención del 6% de derechos de exportación a los embarques 

de madera que se hiciesen con destino a aquella Isla, una medida que tendía a sostener la 

importante industria azucarera de Gran Canaria, abaratando en todo lo posible uno de sus costes de 

producción más importantes73.  

Un testimonio de la época así nos lo relata: 

«Otrosí que por quanto en la dicha isla de la Gran Canaria ay mucha necesidad de leña para la 

fabricación de los azúcares e otras cosas; que de toda la dicha leña que fuere para quemar en los 

engeños e fuegos que la justicia e Regimiento de la dicha Ysla de Tenerife, e vecinos e moradores de 

ella e otras cualesquier personas forasteras dieren, e vendieren e llevaren a los vecinos e moradores 

e forasteros de la dicha isla de Canaria, que de esto no hayan de pagar ni paguen derechos de seis 

por ciento de el almojarifazgo e ni otros derechos de el cargo de la dicha Isla de Tenerife, ni de el 

descargo en la Isla de Canaria...»74.  

La enorme producción de azúcar que se produjo en aquellos años tanto en Gran Canaria como en 

Tenerife exigía un consumo de madera cada vez más creciente. Cada kilo de azúcar producido 

consumía quince veces su peso en leña, lo que suponía casi unas 27.000 toneladas anuales, un 

montante que no podía menos que amenazar las reservas forestales de las islas75.    

                                                        
71 QUIRANTES (2011), P. 70. 
72 LOBO (2007), pp. 132-133- 
73 QUIRANTES (2012), P. 76. 
74 Testimonio de los privilegios concedidos por D. Carlos y Da. Juana a la Isla de Tenerife, (19-9-1528). Archivo de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Fondo Rodríguez-Moure. Asuntos Públicos. Tomo I, signatura 20/35. 
75 LOBO (2007), p. 157-166. 



238 
 

El profesor Antonio Macías estima para los ingenios de Tenerife una producción de 34.545 arrobas 

de azúcar en 1507-1508 y de 64.000 en 1520. Esto implicaría un consumo anual de combustible que 

fluctuaría entre los 24.000 a 44.000 estéreos anuales de leña76. 

Como ya dijimos, la fabricación de cajas para el azúcar era otra finalidad del consumo de madera, no 

solo de pino, sino también de palmas, cuya cantidad era menor. Un contrato de febrero de 1528 

tenía por objeto estas tablas de palma, que debían ser depositadas en la caleta de San Telmo77. 

3.3 - La brea 

La brea o la pez, como se la llamaba entonces, se tuvo presente desde los primeros momentos de la 

colonización. Una de los primeros acuerdos del Cabildo en 1497 fue regular la regulación de la este 

producto al declarar que los pinares de Tenerife pertenecían al concejo. La ordenanza de 26 de enero 

de 1498 estableció que “todos los pynares desta Ysla fuesen dehesa” y se fijó una renta de cinco 

maravedís por quintal, que deberían pagar “todos los que quisieren entrar en ellos a hazer pez”.  

La fabricación de brea en los pinares de Tenerife fue desde el comienzo una empresa rentable, 

argumento que aprovechó el concejo para promover el poblamiento de la isla, aunque para ello se 

constituían en obligación que los pegueros que quisiesen explotar la brea de los montes tinerfeños se 

avecindaran en Tenerife y plantaran un viñedo de 800 sarmientos78.  

Esta prevención se añadió porque a pesar de que este aprovechamiento había quedado reservado a 

los vecinos de la Isla desde 1498, la fabricación de pez atraía a muchos forasteros, que acudían a 

Tenerife durante algunas temporadas para trabajar en los hornos de brea. Estos “estantes”, 

conocidos en la época como «bergantes y personas que no son vecinos, ni casados», terminaban 

yéndose de la Isla cuando reunían un montante de dinero. En 1507 se reiteró la prohibición de 

fabricar brea para los forasteros y en 1509 se estableció que esta actividad quedase restringida a los 

vecinos casados.   

Gracias a la crónica de Gaspar Frutuoso conocemos bien cómo funcionaban los hornos de brea, en 

este caso referido a los de la isla de La Palma. Para el destilado de la pez se utilizaban troncos de  tea  

«tan    gruesos    como   toneles»   que   después   de   troceados   eran   apilados    y    quemados    en  

 

 

                                                        
76 MACÍAS (2008), pp. 50-60.  
77 AHPLP, Protocolo  739, 27 - II - 1528. 
78 QUIRANTES  (2011), p. 70. 
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hoyos excavados en el terreno, tan profundos «como tres hornos de cal», donde destilaban la resina 

que contenían. La resina recogida en el horno principal, denominada alquitrán, pasaba a un segundo 

horno o «cocedero» donde ardía con mucha intensidad durante veinticuatro horas. Con este proceso 

el alquitrán adquiría mayor consistencia y se transformaba en la brea propiamente dicha. Una vez 

concluida la segunda cocción, la brea se vertía muy caliente en los «tendales» formados en terreno 

llano, que a modo de moldes servían para enfriar y solidificar la brea, la cual adquiría entonces una 

consistencia sólida y cristalina y podía cortarse en bloques listos para el transporte, generalmente en 

piezas de un quintal79. 

 
Fig. 5: Seccion hornos. 

En 1512 se circunscribió la fabricación de pez a algunos lugares concretos y alejados de los 

principales núcleos de población. El lugar designado fue la vertiente sur de Tenerife, en las comarcas  

de Abona, Agache y Adeje. Sin embargo, esta norma no debió cumplirse a rajatabla, ya que en 

noviembre de 1525 una ordenanza del Cabildo prohibió expresamente la fabricación de pez en los 

pinares de Icod, Garachico y Daute, donde se encontraba la mejor madera para construcción que 

había en la Isla, y de nuevo se limitaron los hornos de brea a los pinares de Agache y aun así 

utilizando sólo los pinos caídos. 

No obstante, a pesar de que la fabricación de brea tuviera un componente destructivo y que los 

pinares comenzaran a verse esquilmados, este producto era imprescindible por su rentabilidad 

económica en un lugar de paso de las flotas con destino a América y, también no hay que olvidarlo, 

por las rentas que ingresaba el concejo. 

 

                                                        
79 Ibídem, p. 84.  
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Fig. 6: Hornos Granadilla. 

 
A modo de ejemplo, la cuantía de lo recaudado por el arancel de la pez en 1533 ascendió a 155.000 

maravedíes, lo que nos permite estimar una producción de unos 15.500 quintales de brea para ese 

año. La actividad de los hornos de pez de ese año supuso un consumo mínimo de 23.250 estéreos de 

madera de pino, un volumen más que considerable80.   

La pez era un producto cuyo consumo no se limitaba a las propias islas, sino que se exportaba al 

extranjero. Hay noticias de la presencia de la brea canaria en los puertos gallegos, portugueses y 

andaluces.  

En 1555 el viajero André Thevet decía sobre la brea: “Esta goma les reporta mucho dinero por el 

comercio que hacen de ella en el Perú, y la utilizan para calafatear los navios y otros barcos, sin 

dedicarla a ninguna otra cosa”81.   

En 1593 Richard Hawkins alababa la brea canaria “porque no se derrite al sol y es buena para las 

obras mayores de los navíos”82.  

La explotación de la madera canaria para la brea se convirtió con los años en un problema, dado su 

carácter tan devastador. En 1699 el Cabildo tomó la decisión unánime de prohibir la fabricación de 

brea en los montes de Tenerife a la vista de la destrucción de los pinares. También se  prohibió el 

corte de pinos para exportar madera o hacer carbón.  Las circunstancias obligaban a hacerlo83. 

 

                                                        
80 QUIRANTES (2011), p. 86. 
81 PICO (2000),  p. 89 
82 QUIRANTES (2011), p. 89. 
83 Ibídem, p. P. 93. 
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3.4 - La construcción urbanística 

La edificación en el siglo XVI demandaba tres elementos constructivos determinantes: la cal, la piedra 

y la madera. Pero sobre todo la madera. La riqueza que en poco tiempo llegó al archipiélago de la 

mano del negocio del azúcar se invirtió en el levantamiento de edificios civiles y religiosos que dieran 

lustre a la población. Tanto las ciudades capitales como los pueblos más señalados compitieron en la 

construcción de edificios públicos (casa del cabildo, cárcel, carnicerías, etc.), como religiosos, todavía 

más importantes.  

En Gran Canaria se edificaron en los cincuenta años siguientes a la conquista una notable cifra de 

iglesias, ermitas y conventos. Solamente en Las Palmas se hallaban en construcción por entonces 

sobre una docena de iglesias y ermitas, entre ellas la catedral de Santa Ana84. Existen numerosos 

contratos de abastecimiento de madera de pino para la construcción de las iglesias de la isla, 

incluyendo la catedral85. 

Las canteras de San Lorenzo y de otros puntos de la isla proporcionaban la sillería amarilla o azul que 

puede contemplarse en las viejas edificaciones de la ciudad. En la propia villa existían «hornos de la 

piedra cal»86.  

 
Fig. 7: Construcción de madera. 

                                                        
84 HERRERA (1984), pp. 78-79. 
85 AHPLP, escribano Cristóbal de San Clemente, Prot. 734, 12 - XI - 1519. 
86 AHPLP, Protocolo 735, fol. 209. 
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En Tenerife encontramos testimonios del uso extensivo de la madera para las techumbres y 

recubrimientos de las casas e iglesias. Según cuentan los documentos, existían pinos de un grosor 

descomunal, lo suficiente para techar un edificio con un solo ejemplar: 

“Los pinos, que en esta Isla de Tenerife se crían, son muy gruessos sobre manera y de increíble 

altura; pues es fama que con la madera de un solo pino, se cubrió la iglesia de Nuestra Señora de Los 

Remedios de esta ciudad de La Laguna y que en tiempo que se fabricó, que fue [el] año de mil e 

quinientos y quinze tenía de largo ochenta pies y de ancho cuarenta y ocho (22,08 x 12,24 metros) y 

con la madera de otro pino se cubrió la iglesia de San Benito en esta ciudad, que tiene ciento y diez 

pies de largo y treinta y cinco de ancho (30,36 x 9,66 metros) sin que otra madera se entremetiese, 

excepto la capilla mayor, que ha poco tiempo que se hizo”87.   

En la vida cotidiana la madera tenía un valor apreciado, tanto es así que en ocasiones era objeto de 

robos. Los oficiales de justicia tuvieron que enfrentarse a robos con escalo dentro de las viviendas y 

lo robado fue madera: 

“E en quanto al dicho Diego Navarro que lo que sabe es que un Pedro de Braga vezyno desta çibdad 

le dixo a este testigo que él tenya en su casa çierta madera que avya traydo del Lentiscal e que una 

noche el dicho Diego Navarro avya entrado en la casa donde la tenya por ençima de las paredes con 

dos negros e se la sacó toda”88. 

3.5 - La construcción naval 

Al igual que en otros aprovechamientos forestales, desde muy temprano se utilizó la madera para 

construir navíos. Antes de 1502 ya se había construido el navío San Telmo, propiedad de Alonso de 

Lugo89. Como los vecinos tenían derecho a la madera de los bosques la conseguían a un precio tan 

bajo que la construcción de embarcaciones fue un negocio boyante. El concejo solo pedía una fianza 

para aquellos casos en que el barco fuera vendido fuera de la isla, ya que entonces se consideraba 

que se hallaban ante un caso de exportación de madera, que conllevaba la consabida tasa. 

El siglo XVI fue la centuria donde la construcción naval alcanzó sus más altas cotas: se botaron naos y 

fragatas de 250 toneladas y galeones de 400, pero en la centuria siguiente el nivel bajó mucho, y el 

sector se dedicó a la construcción de pequeñas embarcaciones, barcos o barcas, entre 6 y 15 

toneladas y que iban aparejadas con vela y remos90. En el siglo XVIII volvieron a construirse grandes 

embarcaciones de hasta 300 toneladas destinadas al tráfico de Indias, pero sus efectos destructivos 

                                                        
87 Núñez de la Peña (1994), p. 25. 
88  AGS, Consejo Real, leg. 545,1, fol. 136r. Proceso de Luis Maza contra los regidores. Testimonio de Gómez Arias, vecino de 

Telde. 
89 QUIRANTES (2011), p. 100. 
90 Ibidem, p. 104. 
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sobre los montes de Tenerife hicieron que el Cabildo en 1764 acordara suprimir definitivamente la 

concesión de licencias para construir estas embarcaciones. Esto afectó a las grandes, ya que las 

pequeñas embarcaciones de servicio portuario, pesca litoral y el tráfico de cabotaje no se suprimió.  

La construcción naval también englobaba la actividad de reparaciones. Muchas expediciones con 

destino a América se proveyeron además de quesos y azúcar, cereales, vino, conservas, ovejas, 

cabras, vacas, gallinas, cerdos, pez, alimentos conservados en confitura o almíbar, de madera para 

realizar arreglos de última hora. En Canarias se proveyeron las naves de Colón, Américo Vespucio, 

Alonso de Ojeda, Nicolás Ovando, Lope de Sosa y otros expedicionarios.91. Díaz de Solís recogió 

madera en Tenerife en su expedición de 1515, “tablas de pino para defensa de la broma”92. 

3.6 - La exportación de madera 

La exportación de la madera se realizaba de forma directa, vendiendo troncos y tablazón, o mediante 

la indirecta, como ya vimos, a través de la venta de cajas y embarcaciones. A comienzos del siglo XVI 

comienza tímidamente a detectarse la conciencia de los gobernantes de que los bosques canarios no 

eran infinitos.  

El Cabildo de Gran Canaria solicitó una provisión real por la que se la autorizó a imponer una tasa 

sobre la madera que fuera exportada fuera de la isla93. En aquellos momentos tempranos la madera 

no solo se dedicaba a las necesidades de los vecinos, sino que también se vendía fuera de ella. 

El Cabildo de Tenerife dictó en 1507 varias ordenanzas para controlar la libre explotación de la 

madera y de la brea prohibiendo el corte de madera sin licencia y la venta de maderas fuera de la 

isla. La excepción a la regla consistía en la facultad de los vecinos para costar la madera 

imprescindible para sus labores cotidianas o, como se decía entonces, “para la labor del pan”94.  

El hecho de que la licencia para la exportación de madera fuera considerado un buen negocio se 

demuestra por el premio que le otorgó el Cabildo de Tenerife en 1529 al regidor Francisco de Lugo 

por haber logrado de la Corona el privilegio de exención de pechos y alcabalas, que consistió en 

otorgarle licencia, libre de aranceles, para cortar 200 docenas de tablas de aceviño y 100 docenas de 

«jibrones», con autorización además para sacarlas fuera de la Isla, y como remate, el disfrute 

gratuito de una suerte en la dehesa por nueve años95.  

 

                                                        
91 AZNAR (1992), p. 456. 
92 SERRA (1948), p. 564. 
93 CULLÉN (1995), documento XII, dada el 26 de julio de 1501, 
94 QUIRANTES (2011), p. 71. 
95 Ibídem, p. 77. 



244 
 

 

 
Fig. 8: Vendedor de leña. 

A pesar de las regulaciones restrictivas del Cabildo, con el tiempo las prohibiciones se fueron 

relativizando, llegando a un momento, en 1584, en que se llamó la atención de nuevo en las 

reuniones del concejo sobre que se estaba sacando una gran cantidad de madera de los montes de 

Icod. Un cálculo aproximado del fraude acumulado por el concepto del corte ilegal de la madera 

ascendía a un millón de maravedíes. Pocos años después, en 1588, de nuevo apareció la denuncia de 

que se estaban exportando grandes cantidades de madera, esta vez  de palo blanco, con origen en 

los mismos montes de Icod. En ese año se investigaron las actividades del regidor Cristóbal Trujillo de 

la Coba en relación con el embarque clandestino de una partida de madera de pino que se había 

cortado en los montes de La Esperanza, por cuenta del chantre de la Catedral de Santa Ana de Las 

Palmas. Este regidor se hizo famoso por la enrome cantidad de ilegalidades que cometió en torno a 

la apropiación de montes comunales para su provecho particular96. 

No solo en Icod se produjeron las talas ilegales, en el macizo de Anaga ocurrió otro tanto, preferido 

por los cortadores por su cercanía al mar para su embarque con destino al exterior. leña. En estazona 

de Anaga algunos caminos de mar a cumbre fueron construidos como caminos de “saca de madera”, 

con la finalidad de llevar por ellos la madera cortada a los lugares de salida de la isla, y mucho antes 

de que se crearan poblaciones en el territorio. 

 

                                                        
96 Ibídem, p. 81. 
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4 - La concienciación del problema.  

Ya hemos visto varios ejemplos de decisiones de los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria 

tendentes a controlar la explotación forestal de los montes de las islas. A mediados del siglo XVI los 

oficiales del Cabildo eran ya conscientes de que los aprovechamientos madereros que se estaban 

llevando a cabo en los montes de la Isla eran incompatibles con las necesidades de una población en 

fuerte crecimiento.  

Un memorial de 1550 así lo expresaba: 

 “que por razón que en esta Ysla los montes e montañas se han desminuido e quemado e gastado en 

mucha cantidad e por razón que syenpre a crecido e crece la población desta Ysla saben y tienen por 

cierto que agora más que en otro tiempo alguno ay muy grand necesidad que los dichos montes e 

montañas se guarden y conserven y no se desmonten, ny talen, ny destruyan, porque si se 

desmontasen e talasen vendría en mucha falta de madera y leña y los vecinos y el dicho Concejo 

reszibirían mucho daño”97.  

El caso de Gran Canaria es el más grave, ya  que en muy poco espacio de tiempo se esquilmó de tal 

manera la leña de sus montes, que en 1533 se daba una voz de alarma: «en la isla hay muy gran 

necesidad de leña», como relataba Juan de la Rosa hizo al rey Carlos V en un memorial. De la Roda 

temía que la falta de leña propiciara la pérdida de gran parte de la fabricación de azúcares.  

Los gobernadores y el Cabildo de Gran Canaria habían acordado que durante diez años no se cortase 

leña en la montaña principal, la montaña de Doramas, de la que hasta entonces se había 

suministrado la leña. Durante ese período, los ingenios debían buscar la leña en otros lugares. Sin 

embargo, se daba el caso de que muchos regidores eran también propietarios de ingenios, con los 

que las excepciones a la norma terminaron convirtiéndose en regla para ellos. De la Rosa lo 

denunciaba ante la Corte, que resolvió que cuando en el Cabildo se tratara de este tema de los cortes 

de leña, los regidores y otros integrantes de aquél que poseyeren ingenios de azúcar habían de 

permanecer fuera de las sesiones98. 

Sabedores los miembros del Consejo Real que en muchas ocasiones sus órdenes se “obedecían pero 

no se cumplían” cuando eran apeladas, ratificó el mandato antes de que pasaran tres meses 

mediante una nueva provisión, ejemplo demostrativo de la importancia que se le dio al asunto. 

El tema de los aprovechamientos de los montes tuvo su hueco amplio en la recopilación de 

ordenanzas que se hizo en 1531 en Gran Canaria99. 

                                                        
97 AMLL, Sección primera, legajo A-XIX, documento 27 (8-2-1550). 
98 CULLÉN (1995), Real Cédula de 5 de 1533, documento LXII. 
99 MORALES (1974), p. 125 y ss. 
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Se prohibió cortar madera sin licencia en las montañas de Doramas, de Gáldar y del Palmital, en la 

madre del agua de Firgas, en las montañetas de Val-sendero, en Teror y en el laurel. 

Igual prevención se tomó respecto a la tala en los pinares de la isla: pinar de «esta ciudad» (Las 

Palmas), Teror, Gáldar, en la montaña de Tamadaba y en los restantes pinares. 

Igual sobre cortar palmas y dragos en cualquier parte de la isla, de cortar leña verde en el Monte 

Lentiscal durante un período de seis meses. Respecto a este último monte, se permitió, una vez 

transcurrido ese plazo, coger leña en dicho monte, pero sin arrancar, ni talar árboles. 

Se prohibió a los “señores de ingenio” de Gáldar de cortar leña en la montaña de Doramas por un 

período de quince años y autorización a los mismos para talar pinos en Tamadaba durante ese 

tiempo, de cincuenta a sesenta pinos por ingenio hasta un máximo de ochenta de determinadas 

medidas. 

Estas medidas evidenciaban que el agotamiento de los montes de la isla estaba muy próximo y que 

había que tomar medidas urgentes. Las relaciones al respecto fueron muy claras: 

Sobre el Monte Lentiscal: «porque parece y está claro que la dicha montaña del Lentiscal está muy 

cortada y muy talada y en toda ella no hay leña gruesa a causa de que los señores de ingenio han 

cortado en la dicha montaña hasta, ahora...». 

Acerca de la montaña de. Gáldar «en la montaña de Gáldar que se dice asimismo el Palmital, porque 

está muy talada y hecha de nuevo y guardándose por algún tiempo se podría criar buen monte...». 

En torno a la montaña de Doramas: «porque la montaña de Doramas está muy talada de la leña de 

madera que hasta aquí se han cortado en ella sin orden alguno y si así pasase en espacio de dos años 

se destruiría totalmente si no se pusiese orden en ello...». 

Sobre daños en los palmerales: «los palmerales están muy talados a causa de la mucha tablazón que 

se gasta en hacer cajas de azúcar...»100. 

Ahí quedaron las ordenanzas. Otro tema es cómo se cumplieron,  o mejor dicho, cómo se 

incumplieron. 

                                                        
100 HERRERA (1984), p. 82.  
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Fig. 9: Lugares de extracción de CG. 

 

5 - Los abusos 

Como ya hemos adelantado, una de las facetas en las que los regidores manifestaban su poder se 

centraba en las autorizaciones de cortes de leña destinada a los ingenios. La tala inmoderada de años 

atrás provocó que los bosques se protegieran para evitar su desaparición. Los encargados de 

autorizar el corte de madera eran los regidores. En las ocasiones en que la madera debía ser traída 

de lejos, el coste del transporte afectaba a los dueños de los ingenios y encarecía el producto. Si 

había alguna forma de abaratar la leña, aun cuando fuera pagando un extra al regidor diputado para 

autorizar los cortes, se hacía. El soborno directo o encubierto101 de algunos regidores que se 

prestaban a ello fue una práctica conocida y a la que se hacía la vista gorda. Las cantidades percibidas 

por los regidores llegaron a ser respetables. Así lo testimoniaba Alonso de Arévalo: 

“A oydo desir a algunas presonas en esta ysla que avrá çinco meses que un regidor fue a señalar un 

corte a un señor de yngenio, e porque el dicho regidor le diese licencia para sacar çierta leña de la 

montaña le avia dado treynta doblas”102. 

                                                        
101 AGS, Consejo Real, leg. 545,1, fol. 261. Testimonio de Cristóbal de la Cova: “Ha oydo desir que un Juan de Narbaez, 

regidor perpetuo, vendio un corte de la manera susodicha por çierta cantidad de doblas y otro corte vendio Juan de 
Escobedo, regidor, a Juan Alimán porque le dio terçiopelo para un sayo”. 

102 Idem, fol. 201. Testimonio de Alonso de Arévalo. 
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Una variante de estas autorizaciones, contenida en las declaraciones de los testigos de la época, 

estribaba en que los propios regidores pedían entre sí los cortes de leña que luego vendían a los 

transportistas de madera. Lo curioso del caso es que los dueños de los ingenios se veían obligados a 

comprar la leña a los almocrebes, que se lucraban con la reventa de la madera, recogida en aquellos 

lugares donde previamente ellos habían solicitado autorización y no se les había concedido103. 

La lista de los regidores implicados en estos usos fraudulentos era amplia. Más de la mitad de los 

miembros del cabildo fueron acusados en algún momento de enriquecerse a cambio de otorgar las 

licencias de tala de madera para los ingenios de azúcar.  

No obstante, el gobernador Anaya tomó cartas en el asunto y apartó de la función a los regidores 

corruptos más flagrantes, Llerena y Narváez, según los testigos de la época:  

“Que los dichos vezinos de esta ysla que son contrarios e parçiales del dicho regimiento son muy 

dañosos a las dichas montañas e an fecho en ellas grandes talas e destroços desordenados e contra 

las hordenanças de esta ysla porque los dichos vecinos e los prinçipales dellos son señores de 

engenios e ellos son los que gozan e destruyen las dichas montañas syn se lo poder resestyr porque se 

hazen e conçiertan con los juezes que vienen a esta ysla para faser lo susodicho”104.  

Otra de las formas de acoso económico a los propietarios de ingenios era a través del chantaje que se 

les hacía a la hora de designar zonas de tala en los bosques para su aprovechamiento en los ingenios 

como leña y tablazón. El control de las talas correspondía al regimiento, que las autorizaba en lugares 

determinados. Los hacendados, sobre todo los del norte de la isla, podían verse perjudicados si la 

madera que se les asignaba se encontraba muy lejos de sus ingenios, ya que el transporte encarecía 

sus costes. Por eso perdían menos sobornando a las autoridades para que les concedieran madera 

cerca de sus haciendas que pagando a los acemileros105.  

6 - Los años posteriores 

A finales del siglo XVI las llamadas de atención acerca de la sobreexplotación de los bosques tenían 

mucho que ver con la reorientación de los aprovechamientos del monte, dada la necesidad de palos 

y horquetas para las haciendas de viñedo. Los grandes hacendados de tierras de vino exigían una 

                                                        
103 Idem, fol. 216. Testimonio de Alonso Valerón: “Este testigo, teniendo a su cargo el yngenio de Galdar, pidió un corte de 

leña en la montaña de Doramas, e que le fue respondido que fuese a Masendero, que son mas dos leguas adelante. E que 
despues vido que en una montaña que se dize de Galdar fue dado corte a almocreves e a otras personas syn thener parte 
e éstos los vendían a los señores de yngenios. E este testigo conpró de ellos mucha parte de leña, e que despues se dixo 
muy publico que estos que vendian la dicha leña davan parte de ella a los dichos regidores e por este efecto diz que avia 
fecho aquel engaño, e se dixo publico que por esto algunos regidores fueron privados de veedores de la dicha montaña”. 

104 AGS, Consejo Real, leg. 545,1, fol. 313.  Interrogatorio de Luis Maza. 
105 “XXII.- Yten, sy saben, etc., que los dichos vezinos de esta ysla que son contrarios e parçiales del dicho regimiento son 

muy dañosos a las dichas montañas e an fecho en ellas grandes talas e destroços desordenados e contra las hordenanças 
de esta ysla porque los dichos vecinos e los prinçipales dellos son señores de engenios”. Idem.  
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actitud más firme para evitar las talas. Sin embargo, las roturaciones de terrenos arbolados y las talas 

continuaron debido al escaso control fáctico al pie del terreno por parte de las autoridades. Los 

viñedos habían ocupado las mejores tierras en medianías y en la costa, las que ocupó antes el azúcar, 

y ello exigió ocupar nuevos terrenos a costa del bosque para los cultivos de subsistencia. 

No fue sino un siglo después, a finales del XVII, cuando se conformaron de un modo más concreto los 

linderos del bosque y se frenaron las roturaciones ilegales. Comenzó con el deslinde de montes de La 

Orotava de 1626, que se efectuó tomando como referencia el arbolado existente entonces. Los 

expedientes de deslinde de fines de ese siglo concretaron los  linderos acudiendo a la tradición oral. 

Los vecinos habían acabado por aceptar los linderos en lugares concretos y ello ocupó a partir de 

entonces un lugar en la cultura de la comunidad rural.   

Las repoblaciones del siglo XX han recuperado una parte importante de la masa forestal de ambas 

islas, aunque nunca llegará a cómo se encontraba en el siglo XV. Pero el monte ya no se encuentra en 

retroceso, y eso es un avance. 

 
Fig. 10: Montes 1901. 
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Foram chegando os portugueses, desde o século XVI, para explorar as terras brasileiras. Processo 

lento, inicialmente, vai conformando a ocupação, de forma mais efetiva, principalmente a partir do 

século XVIII. Os ciclos anteriores tiveram sobretudo caráter exploratório de produtos naturais e 

agrícolas (pau-brasil e cana-de-açúcar), e localizaram-se, preferencialmente, nas costas 

nordestinas. Apoiados nas grandes propriedades, organizaram pequenos povoados que dariam 

origem à rede urbana polarizada entre sertão e litoral, ou seja, do ponto de produção ao 

embarque forâneo. 

O ciclo do ouro, a partir de fins do século XVII, transfere gradativamente a dinâmica econômica 

para o sudeste. Conforma a primeira divisão territorial do trabalho, incluindo as rotas sulistas 

para fornecimento alimentar às populações que agora dedicavam-se, com exclusividade, ao 

garimpo, subtraídas à produção de víveres.  A grande transformação territorial seria, sem 

dúvida, devida ao ciclo cafeeiro (fins do século XIX) que permitiria a industrialização nacional, 

quebrando a lógica extrovertida do processo de acumulação, baseado na agricultura 

exportadora.  

Enquanto essas reorganizações econômico-espaciais foram ocorrendo, o sul brasileiro se desenvolvia 

pela necessidade de defesa territorial e de garantir as rotas portuguesas com o Rio da Prata. Assim, o  
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litoral catarinense, por sua importância logística, recebe um conjunto de fortalezas, 

estrategicamente  posicionadas,  que  começam a desenhar a costa. Nas proximidades, dar-se-

iam os pontos de aguada, para abastecimento dos navios de percurso. Pouco expressiva até 

então, a ocupação adquire caráter estável com a criação das freguesias, através de surtos 

migratórios em meados no século XVIII. Visava-se, então, consolidar o povoamento à beira-mar, 

o que acaba por deixar uma rica herança arquitetônica e paisagística açoriana na costa 

catarinense.  

A recepção de grandes e variadas levas populacionais ocorreu mais decisivamente no decorrer 

do século XIX. Conformam regiões diversificadas, com características próprias, tanto por sua 

predominância étnica quanto por composição cultural.  Essas muitas nacionalidades trouxeram 

consigo habilidades construtivas, modos de conformar o meio em que se inseriam e práticas 

sociais particulares. Implantaram, aqui, a ideia de ambiente de vida que conheciam e com que se 

identificavam.   

Enquanto no litoral dispersavam-se os núcleos açorianos, os migrantes do século XIX foram 

penetrando o leito dos rios interior adentro, formando colônias predominantemente alemãs 

(Vale do Itajaí e nordeste catarinense), italianas (sul e Vale do Tijucas, principalmente), ou áreas 

miscigenadas, como no planalto norte de Santa Catarina (poloneses, ucranianos, alemães, etc.) 

Núcleos urbanos, hoje centros históricos, receberam, portanto, a marca desses imigrantes que 

trouxeram um saber-fazer impregnado de traços culturais.  Atribuíram às paisagens 

especificidades que permitem distinguir os lugares dos diferentes povos, carimbados pelas 

maneiras de ser e de agir sobre o ambiente. Goethe foi precursor na percepção dessas 

particularidades, quando se fez surpreender pelas paisagens italianas, tão dessemelhantes de 

seu país de origem e convívio. São elas que lhe despertam o sentimento do recanto singular, 

induzindo-o à idealização da existência de ‘culturas’, empregadas, assim, na sua pluralidade.  

No Brasil, as paisagens migraram de terras longínquas. Esculpiram-se na natureza e compuseram 

as localidades a partir de traçados familiares, permeando-os de requintadas elaborações 

arquitetônicas. Amoldaram-se como se fazia então possível. A ortogonalidade portuguesa 

sobrepõe-se, de uma maneira um tanto quanto original, ao relevo ondulado. A ocupação de 

fundo de vale e a rua comercial repetem os modelos das cidades alemães de proveniência. Até 

mesmo a escolha do sítio parecia coincidir, à primeira vista, com os vales encrustados 

germânicos. Adaptações se fizeram necessárias. A madeira mais fácil de identificar apodrecia os 

encaixes austríacos, devido às fortes e intensas chuvas que predominavam por aqui. Foram 
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experimentações e substituições, pela necessidade de reconhecimento das potencialidades 

apresentadas pelas condições do novo meio em que se inseriam. A harmonização com o 

ambiente não significou, entretanto, perda dos traços artístico-culturais. Assim, as paisagens, 

migrantes de terras remotas, desenharam um rico patrimônio plural, que permitiu diferenciar 

cidades e regiões dos estados brasileiros, sobretudo no sul do país.   
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Resumo: A leitura da relação entre espaço urbano e paisagem com o fenómeno do turismo constitui 

um tema crescentemente pertinente e interessante de se estudar, sobretudo quando recorrendo aos 

elementos desse espaço, como o recurso para o desenvolvimento de um território nas mais diversas 

valências. 

Enquanto espaço humanizado, esse território pressupõe uma capacidade turística, logo que os seus 

elementos de património cultural sejam submetidos à apreciação das diferentes dimensões do 

turismo sustentável e correspondam às suas exigências. 

O território da baixa da cidade de Luanda em Angola, apresenta-se como o estudo de caso aqui 

desenvolvido pressupondo o seu potencial como um fator de excelência no país para a 

implementação de uma estratégia de turismo sustentável. 

Assim, constitui objetivo geral desta comunicação perceber e avaliar o magnetismo demonstrado por 

este território da cidade de Luanda no âmbito do desenvolvimento e turismo sustentável, 

identificando os fatores urbanos mais influentes, recorrendo a uma leitura valorizadora do espaço 

urbano e das paisagens enquanto elementos patrimoniais, num contexto de diversidade cultural. 

Investiga-se uma proposta metodológica de intervenção no território que implica um tipo de 

abordagem em rede estruturada, analisando as relações entre os seus elementos constituintes do 

património cultural material e imaterial.  

 

Palavras chave: Espaço Urbano; Paisagem; Património Cultural; Turismo Sustentável. 
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Abstract: Reading the relation between urban space and landscape with the phenomenon of 

tourism, is an increasingly pertinent and interesting subject to study, especially when using the 

elements of this space, as the resource for the development of a territory in the most diverse 

valences. 

As a humanized space, this territory presupposes a tourist capacity once its elements of cultural 

heritage are submitted to the appreciation of the different dimensions of sustainable tourism and 

meet its requirements. 

The territory of baixa of the city of Luanda in Angola presents itself as the case study developed here 

assuming its potential as a factor of excellence in the country for the implementation of a sustainable 

tourism strategy. 

Thus, the general core of this communication is to understand and evaluate the magnetism 

demonstrated by this territory in the city of Luanda in the thematic of sustainable tourism 

development, identifying the most influential urban factors, through a valuing reading of urban space 

and landscapes as patrimonial elements, in a context of cultural diversity. 

The investigation is based on a methodological proposal intervention in the territory that implies a 

type of structured network approach, analyzing the relations between its constituent elements of the 

material and immaterial cultural heritage. 

 

Keywords: Territory; Landscape; Patrimony; Tourism; Environment. 
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Introdução 

A pertinência deste estudo impõe-se, considerando que os âmbitos teóricos abrangidos se 

encontram ainda insuficientemente estudados e explorados ao nível académico, bem como 

institucional e governamental. Ao mesmo tempo, urgem intervenções na cidade de Luanda, que 

respondam às necessidades de crescimento e desenvolvimento com recurso às mais-valias existentes 

e ainda subaproveitadas. 

A constituição de uma rede estruturada faz parte da estratégia metodológica de análise e 

intervenção no território permitindo a criação de um ambiente de turismo sustentável de longo 

prazo no território da baixa de Luanda. 

Nos quadros atuais de desenvolvimento regional e local, o património constitui uma plataforma 

versátil de estratégias e lógicas de crescimento que rentabilizam os recursos endógenos. Por isso 

mesmo, “assistimos a uma explosão patrimonial que se manifesta em todos os domínios: cultura, 

sociedade, política, ecologia” (Lacroix, 1997, p.16). 

Em contexto urbano, o património cultural, quando pensado como uma estratégia económica, é 

passível de proporcionar vantagens competitivas realçando um território face a outro, facilitando a 

integração em espaços económicos mais alargados. Contudo, apesar da multiplicidade de estudos e 

da literatura existente, a “descoberta do valor patrimonial da cidade é incrivelmente recente, só 

acontece no século XIX” (Salgueiro, 2005, p.259) o que denota a complexidade que lhe está 

associada. 
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As cidades constituem espaços privilegiados de afirmação cultural e identitária num Mundo 

globalizado e aparentemente uniformizado. Com efeito, são as suas especificidades locais e a sua 

valorização, que lançam as cidades para um lugar de destaque no panorama nacional e até mesmo 

internacional. 

É nesta lógica que as cidades se projetam e entram nas dinâmicas competitivas de captação de 

recursos e turistas, produzindo eventos de abrangência considerável, criando infraestruturas e 

entrando num ciclo de fabricação da imagem de marca e de um conjunto de tradições e 

características identitárias (Butler, 1995). 

Ao mesmo tempo, as cidades podem tornar-se autênticos motores de desenvolvimento nas mais 

diversas dimensões, contribuindo para a dinamização económica, melhoria da qualidade de vida e 

aumento da autoestima das populações, bem como preservação do património e identidade cultural. 

O emergir das cidades enquanto foco da atratividade cultural, patrimonial e turística prende-se com 

um novo entendimento acerca das mesmas fazendo parte de um processo de “nacionalização do 

passado” e constituindo-se “frequentemente um potente veículo para a expressão da identidade 

nacional”.  

Neste sentido, cada vez mais se encetam processos de valorização das especificidades identitárias, 

geossímbolos, ambientes, sonoridades, elementos singulares e as lembranças que orientam o nosso 

sentido de pertença e o nosso quotidiano. 

A clivagem do local versus global nas orientações sobre os legados culturais e heranças patrimoniais, 

proteção versus inovação, evidenciam o conflito entre a identidade e memória coletiva. Como 

resultado, as pressões políticas e as decisões tomadas, procuram o compromisso das diversas 

preocupações, implicando inclusive o redesenho e a inflexão de tomadas de decisão de projeto. 

A nível global o debate sobre turismo urbano coloca-se na questão de como intervir 

estrategicamente ao nível local. Sob a pressão da competitividade económica, as políticas urbanas 

encaram a arquitetura e paisagem como a combinação de imagens competitivas de regeneração 

económica e coesão sociocultural numa partilha de símbolos urbanos e orgulhos cívicos. 

Enquadramento Global 

Numa perspetiva abrangente e considerando o contexto mundial do desenvolvimento global e 

urbano de cidades em vias de desenvolvimento, apresenta-se uma análise comparativa de Angola 

com outras realidades cujas características dentro deste subtema são idênticas ou muito similares, 

nomeadamente no Brasil e países Latino-Americanos, sendo que os impactos no crescimento 

urbano/social se apresentam bastante semelhantes. 
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Embora as análises se ancorem intimamente na realidade das sociedades latino-americanas, elas 

descrevem uma lógica comum, em muitos aspetos, a todos os países que vivem sob a égide do 

capitalismo dependente. 

Assim, a título de curiosidade, nas grandes metrópoles brasileiras, estima-se que cerca de 50% da 

população, em média, resida na informalidade, o que só em São Paulo representa cerca de 6 milhões 

de pessoas. Os moradores de favelas chegam a cerca de 20% da população dessa cidade. Em 

Córdoba, na Argentina, cerca de 20% da população mora em favelas (villas) e na região 

metropolitana de Lima (Peru), 50% dos habitantes moram em condições subnormais, sendo 30% em 

favelas e 20% em cortiços. Esse número repete-se em Quito e em Caracas, no Equador, atingindo 

59% na Cidade do México e em Bogotá. Em Adis Abeba, na Etiópia, eram 85%. Em Luanda, capital da 

Angola, 70% da população morava na informalidade. 

Esse é, portanto, o cenário das grandes cidades em vias de desenvolvimento, no início do século XXI: 

um alto grau de pobreza, oriundo da natureza estruturalmente desequilibrada da industrialização e 

da urbanização periférica. 

No contexto urbano, a contradição estrutural das economias de desenvolvimento desigual e 

combinado traduz-se pela incompatibilidade entre os bairros "globalizados" da cidade formal e os 

assentamentos ditos “anormais”, que configuram a tipologia predominante da cidade real, nas zonas 

periféricas abandonadas pelo capital e pelo poder público. 

Como mostraram os números da exclusão urbana apresentados anteriormente, há hoje mais pobres 

do que ricos em muitas das metrópoles em vias de desenvolvimento, sendo que Luanda é 

certamente um dos grandes exemplos. Esta circunstância provoca um fenómeno de inversão do 

conceito daquilo que se considera a verdadeira cidade, pois as elites estão, cada vez mais, em 

convivência com um ambiente de pobreza. 

E na verdade, nunca as classes dominantes estiveram tão ameaçadas. Nota-se no caso de Luanda, um 

expressar por parte do poder político, de outros agentes influentes bem como a sociedade em geral, 

de um sentimento de que a verdadeira cidade, a que "vale", é apenas a cidade formal que as elites 

ocupam. 

Outro mais, ao invés de perceberem, no crescimento inexorável da pobreza a preocupante e 

inaceitável mudança do perfil socioeconômico geral dos habitantes, as elites apenas se preocupam 

com uma invasão indesejada da "sua" cidade (Fig. 1). 

Esta recusa em aceitar que “essa” cidade já não é mais representativa da cidade real, verifica-se 

tanto na constante busca de segurança e conforto em bairros ou condomínios fechados de altíssimo 

padrão, mas também na reação de indignação face aos níveis insustentáveis de violência urbana.  
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E no entanto, subscrevendo o que defende o Arquiteto Thomaz Ramalho, “os musseques não são o 

problema, mas sim parte dele”. 

 

Fig. 1: Vista dos contrastes paisagísticos com destaque para o confronto entre áreas ocupadas de carater formal e informal. 

 

Estudos de caso 

Em várias cidades europeias as políticas culturais são orientadas em função dos objetivos políticos 

incluindo tradições locais assim como das tendências globais. Mas se neste continente as políticas 

culturais versus experiências urbanas são um desafio contínuo, no continente Africano, há de fato 

muito ainda por trabalhar neste campo, sobretudo em Angola. 

O que é recente no desenvolvimento das cidades é a sua utilização como modelo na regeneração 

urbana associado a políticas culturais em áreas degradadas ou em transformação. Com efeito, a 

interação entre a recuperação física (edificado e espaço público) e a reabilitação económica aliada à 

regeneração Sociocultural tem benefícios e vantagens.  

A regeneração física cada vez mais passa por projetos artísticos culturais e pela qualidade do 

desenho nos espaços de uso quotidiano. Novas formas de sociabilidade e novos modos de vida 

associam-se a novos formas de consumo cultural e produção cultural. 

Os benefícios económicos da regeneração cultural foram salientados nos anos 80 e atualmente é um 

dos aspetos e indicador da qualidade de vida urbana. 
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Distingue-se a visão atual da posição dos anos 80 pela valorização dos mais frágeis e benefícios da 

coesão social e competitividade económica e sua inter-relação com as comunidades na promoção 

de projetos culturais locais e na distribuição dos apoios e benefícios, de forma, equitativa e 

sustentável. 

Nas duas últimas décadas do século XX, em várias cidades do mundo, foram desencadeados 

processos de revitalização de áreas urbanas degradadas promovendo reutilizações do património 

cultural em função da ambição e potencial turístico dos territórios. 

No caso da sociedade latino-americana, as questões que norteiam estes estudos estão apoiadas na 

interpretação urbana da própria sociedade, decorrente da ausência do Estado de bem-estar social, 

característica dos países periféricos, e que em comum, apresentam baixo nível de reprodução da 

força de trabalho e precárias condições de vida do trabalhador, com grande concentração de renda e 

imensas diferenças sociais. 

Esta característica produziu um quadro de desigualdade urbana com a existência de lugares 

precários, onde mora a população de baixa renda, em contraposição a lugares de boa infraestrutura 

e equipados, onde mora a elite privilegiava. 

É importante ressaltar que a informalidade e a precariedade latino-americanas refletem-se 

diretamente no ambiente urbano e na habitação, resultado do baixo nível da reprodução da força de 

trabalho que impulsiona o problema para soluções informais. 

Alguns estudos de caso, representam exemplos de abordagem dos elementos do espaço urbano 

enquanto recurso culturais e patrimoniais que têm influência no território deixando marcas 

positivas do ponto de vista da regeneração urbana e também nas dimensões associadas ao 

turismo sustentável defendidas pela Organização Mundial do Turismo, ou seja, a Dimensão 

Ambiental, a Dimensão Sociocultural e finalmente a Dimensão Socioeconómica. 

Em Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, tem havido um empenho no sentido de se 

transformar num dos modelos de desenvolvimento urbano sustentável na região e no mundo. O foco 

está nos bairros mais pobres e mais isolados. Novas construções em larga escala de escolas, 

bibliotecas, espaços verdes, espaços culturais e centros de conhecimento têm contribuído para a 

redução da criminalidade e do desemprego e para a melhoria da qualidade de vida na cidade 

(Múnera, 2012) (Fig. 2). 
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Fig. 2: Medellín, Colômbia - Localização geográfica micro da área e imagens das principais intervenções. 

 

Outro estudo de caso que se apresenta localiza-se em Puerto Madero, Buenus Aires na Argentina e 

representa a intervenção num antigo espaço portuário deteriorado (Liernur, 2007) (Fig.s 3 e 4). 

Em vários pontos, este estudo de caso tem semelhança com o da baixa de Luanda. Com efeito, há 

uma profunda necessidade de preservar-se a individualidade do lugar e de inserir-se no carater da 

localidade, que na maior parte das vezes tem uma relação histórica com a cidade. A costura entre o 

antigo e o novo, bem como o tema da renovação das antigas estruturas arquitetónicas, tornou-se o 

eixo principal de argumentação em favor da identidade das cidades e da permanência dos 

significados urbanos. 

A reconversão da zona tinha por finalidade interromper o avanço da decadência e da deterioração 

das instalações costeiras, propondo, para isso, a recomposição do setor através da preservação da 

relação cidade-porto. 
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Fig. 3: Vista do Puerto Madero antes da requalificação da área em 2001. 

 

 

Fig. 4: Vista do Puerto Madero após a requalificação da área em 2001. 

 

Mostravam-se como principais objetivos para a área o assentamento de atividades terciárias e a 

valorização da costa portenha, como forma de reaproximar-se da beira-rio. A conceção geral do 

projeto previa a preservação e a recuperação dos antigos depósitos portuários, os quais se assumiam 
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de forte importância no contexto do projeto, pelo seu valor histórico e arquitetónico, que simboliza a 

identidade portuária por excelência. 

A revitalização dos antigos edifícios, acrescida das novas intervenções, propiciou a efetivação de um 

novo pólo gastronómico, comercial e empresarial, contribuindo, inclusive, para a valorização e 

reconversão das velhas e degradadas áreas circundantes, bem como para o fomento do turismo. 

Como último exemplo, apresenta-se o estudo de caso de Lima no Perú, mais concretamente o caso 

da Rua Jirón de la Unión, destacando a sua importância pelo facto do atual património histórico do 

centro de Lima ser eminentemente colonial, sendo que a sua morfologia urbana esteve presente até 

ao final do século XIX, aquando do início das alterações modernas influenciadas pela arquitetura e 

pelo urbanismo franceses (UNESCO, 2012) (Fig.s 5 e 6). 

 

Fig. 5: Vista da Rua Jirón de la Unión antes da intervenção. 

 

Fig. 6: Vista da Rua Jirón de la Unión após a intervenção. 
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A analogia à baixa de Luanda aproxima-se também por alguns fatos históricos semelhantes. Com 

efeito, quando as classes de alta renda abandonaram o centro de Lima, ocorreu a intensificação da 

invasão dos imigrantes, provenientes de diversas partes do Peru, dentro do contexto de êxodo rural 

nacional. 

Assim, na falta de política pública adequada e de condições económicas dos novos moradores, o 

centro transformou-se num espaço caracterizado pela pobreza e pela precária infraestrutura. 

Contudo, o centro de Lima conservou a sua função político-administrativa, em torno da Plaza Mayor, 

tendo-se intensificado o uso comercial, no fim do século XX. 

No que respeita aos estudos de caso apresentados, conclui-se que desde o final do Século XX, os 

processos produtivos ao nível mundial têm passando por grandes transformações. A crise advinda do 

esgotamento da expansão económica do Pós-Guerra ocasionou mudanças estruturais no modelo de 

desenvolvimento capitalista. 

Na política urbana, o resultado dessa transformação foi a mudança no paradigma do planeamento 

urbano, passando do modelo tradicional, compreensivo e racionalista, com sua visão global e 

integrada de cidade, para o planeamento estratégico, baseado em intervenções urbanas pontuais, 

fragmentárias e localizadas em áreas específicas. 

Diferentemente dos planos diretores do período anterior, a intervenção urbana passa a ser pensada 

na escala do projeto urbano, por vezes desconsiderando a sua relação com o todo, para atender ao 

objetivo específico do desenvolvimento económico, apoiado no aproveitamento de uma pretensa 

infraestrutura orientada ao ócio ou recuperação urbano ambiental. 

As áreas em transformação, isto é, as áreas produtivas obsoletas desse processo (distritos industriais, 

áreas portuárias, orlas ferroviárias etc.), os centros históricos abandonados, os terrenos vagos ou 

subutilizados vão dando lugar a grandes complexos imobiliários, com a construção de novos centros 

de negócios, comerciais e de turismo, com suas torres de escritório, centros comerciais sofisticados, 

hotéis e complexos habitacionais de luxo, centros de convenções, marinas, restaurantes e parques 

temáticos. 

A Baixa e o seu território 

A presente comunicação, pretende ser um contributo para o progresso do estudo académico em 

Angola, particularmente nas áreas do urbanismo, ambiente, património cultural e do turismo. Com 

efeito, há ainda muito caminho a percorrer neste sentido, sendo por isso pertinente toda e qualquer 

reflexão em torno destes temas no contexto deste país. 
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Assim, constitui foco principal perceber e analisar conclusivamente o potencial da cidade de Luanda 

no que respeita ao desenvolvimento e turismo sustentável, identificando os fatores urbanos mais 

relevantes na zona da baixa de Luanda enquanto território de estudo, marcado pela diversidade que 

a carateriza (Fernandes, 2010) (Fig. 7). 

A baixa da cidade de Luanda, apresenta-se na sua real circunstância, de território inserido numa 

cidade caracteristicamente de influência colonial, marcada pela ambivalência cultural e 

simultaneamente por fenómenos simbólicos, nascidos de um legado que é impreterivelmente 

Angolano e Português, e cuja conjuntura atual de confrontação de desafios ideológicos e culturais se 

torna essencial para a definição de estratégias de desenvolvimento geral do próprio país. 

 

Fig. 7: Enquadramento geográfico da área de estudo 

Importa por conseguinte, nesta reflexão, perceber e avaliar o magnetismo da cidade de Luanda no 

âmbito do desenvolvimento e turismo sustentável, identificando os fatores urbanos mais 

importantes na perceção da zona da baixa, enquanto território marcado pela diversidade, 

recorrendo  a  uma  leitura  valorizadora  do  espaço  urbano  e  das  paisagens  enquanto  elementos 
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patrimoniais, das experiências estéticas mais profundas, do entendimento do espaço de confronto 

com o outro, constituindo espaço de afirmação de singularidades num contexto de diversidade 

cultural.  

Desta forma, encarando Luanda como uma multiplicidade de identidades, e imaginando-a como 

elemento que é constantemente reutilizado e reinventado, ou como o local onde existe todo o tipo 

de informação, facilmente se reconhece esta cidade com uma capacidade de transformação e 

adaptação às circunstâncias da vida histórica e social que a caracterizam. 

Reconhecimento este, que pode ser atribuído tanto a um espaço como a um edifício, bem como um 

território, neste caso concreto, ao território da baixa da cidade. Relacionar os espaços públicos e a 

paisagem bem como os seus elementos, de forma intrínseca, ricos na sua história, com uma dinâmica 

urbana do espaço aqui em foco, será o ponto de partida para o estudo proposto, percebendo assim 

as diferentes camadas de composição em causa, afetas ao turismo cultural (Fig.s 8 e 9). 

Será assim inevitável uma relação constante com o passado e perspetivas do futuro da cidade, não só 

na dimensão temporal e espacial, mas também numa dimensão simbólica e ideológica que remete 

para a memória coletiva. A identidade e autenticidade da cidade dependem do equilíbrio destas 

dimensões. 

 

Fig. 8: Vista geral do Largo do Ambiente, seus elementos urbanos constituintes e enfiamentos visuais para o mar. 
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Fig. 9: Av. 4 de Fevereiro com vista da nova frente urbana e seus edifícios em altura. 

A «cultura da paisagem» e a «consciência do património cultural» nos profissionais do planeamento 

das suas diversas dimensões, e do projeto urbano, torna-se uma condição essencial para a 

constituição de políticas de valorização e preservação dos bens patrimoniais herdados, e para uma 

política de desenvolvimento urbano orientado para a paisagem e de regeneração da cidade que 

equacione a história do lugar, a ecologia e a cultura como fundamento da intervenção 

contemporânea (Sabaté, 2004) fatores aliás fundamentais para o desenvolvimento de um turismo 

sustentável no território aqui em estudo.  

Desenhar o perfil paisagístico cultural da Baixa da cidade de Luanda implica recorrer ao que se 

perceciona nas deambulações pelas ruas da mesma, numa tentativa de absorção das suas 

características materiais e imateriais, da sua história, das suas tradições e experiências vivenciadas. 

No fundo, senti-la e interpretar os seus espaços e os seus territórios simbólicos, uns familiares, 

outros estranhos. Opta-se, assim também, por uma abordagem sensorial dado que a “cidade é uma 

experiência sensorial e isso não deve ser descurado quando se pensa no seu futuro. Acima de tudo, 

nós vemos, ouvimos, cheiramos, tocamos e saboreamos a cidade.” (Landry, 2007) (Fig. 10). 
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Fig. 10: Venda ambulante nas ruas da baixa e dinâmica social diária. 

Esta abordagem fez-nos reconhecer que o centro histórico da Baixa, paralelamente a outras áreas da 

cidade, constitui-se crucial para a valorização da paisagem cultural da própria cidade de Luanda, pois 

nele conjugam-se elementos do espaço urbano e da paisagem, do passado e do presente (Fig. 11), 

numa dinâmica e diversidade que se refletem na concentração da criação da oferta cultural e na 

abertura de espaços para esse fim, denunciando uma Luanda que anseia cosmopolitismo. 

 
Fig. 11: Av. 4 de Fevereiro com representação da linha da curva da baía  

abrangendo uma diversidade de elementos de interesse turístico. 
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Por isso, a observação direta é a condição sine qua non para tornar possível a reflexão e a 

interpretação imaginativa do urbano, estimulando o pensamento crítico sobre o espaço da Baixa, e 

do conhecimento dos seus componentes característicos, seus elementos particulares, segredos, 

perigos, referências, seguridades. 

Este exercício permitiu perceber, também, a essência da Baixa enquanto Património da cidade e do 

país, com fortes raízes no passado que se traduzem numa riqueza patrimonial cultural, histórica e 

paisagística com a grandeza suficiente para a colocação de Angola num destino turístico de 

qualidade, pese embora as dificuldades político-institucionais imperem como um obstáculo fatal a 

este objetivo. 

Torna-se um fato adquirido o forte potencial patrimonial cultural no que concerne á leitura do 

espaço urbano e paisagem bem como os seus elementos constituintes, como recursos indissociáveis 

ao desenvolvimento de um turismo sustentável, que nesta dissertação se pretende defender. 

É neste contexto que surge a oportunidade de repensar a cidade, com perspetivas de futuro e de 

conhecimento do passado e entende-la enquanto espaço de diferenças, de subjetividades, de 

interações de identidades e de confronto com o “outro”. 

O potencial ainda ignorado 

O turismo cultural, com a sua forte componente urbana tem sido considerado como uma área de 

consumo elevado e em expansão, pelo que tem contribuído para a concretização de metas que 

passam pela regeneração económica, cultural e social. 

Esta modalidade turística representa uma forma de atração de investimento interno e externo que 

se traduz no investimento da melhoria da imagem da cidade, no sentido em que tiram proveito das 

receitas que a despesa turística movimenta. Assim, a promoção patrimonial com fins turísticos pode, 

mediante uma boa gestão, ser encarado como uma forma crucial de recompensar o custo da 

disponibilização de infraestruturas e equipamentos culturais. 

Em Luanda, mais concretamente na baixa, já se encontra um número relativamente elevado de 

elementos inscritos na Lista do património Nacional (LPN) o que sugere, alguma preocupação no 

âmbito da preservação e salvaguarda do património e a valorização do passado, um papel cada vez 

mais (mas ainda insuficiente) interventivo do património da humanidade nos processos de 

desenvolvimento, não só a nível da afirmação local e de uma comunidade humana mais direcionada 

para o fomento das relações internacionais, mas também na promoção do exercício de cidadania por 

parte das populações. 
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Apesar desta constatação, é ainda muito pouco visível no que respeita a exemplos concretos, a 

preocupação por parte das autoridades responsáveis governamentais no que respeita a esta 

matéria. 

Com efeito, ao analisarem-se os documentos do “Plano de Desenvolvimento Provincial de Luanda 

2013/2017” da “Agenda 2011-2020 para o desenvolvimento do turismo em Angola”, este último, 

parte integrante do documento do “Plano Diretor do Turismo de Angola” desenvolvido pelo 

Ministério da Hotelaria e Turismo, constata-se a total falta de referência à zona da baixa de Luanda 

em concreto, enquanto ponto de interesse patrimonial ou turístico, atendendo ao potencial deste 

território nestas matérias. 

Na verdade, quando abordados estes assuntos, toda a informação é vaga e pouco aprofundada, e 

quando é efetivamente mais específica, o enfoque da oferta é nas riquezas naturais, praias, sol, 

marinas e clubes náuticos. 

Ou seja, no caso de Luanda, nos dois documentos atrás citados, não é feita nenhuma referência 

expressa á baixa de Luanda enquanto recurso patrimonial nas suas diferentes dimensões, 

pressupondo esta área do território de Luanda como pouco valorizada ou ignorada. 

A consciencialização da importância da salvaguarda patrimonial para a baixa e cidade é a mensagem 

que circula e que passa para o exterior, mas expõe pouco sobre a verdadeira essência da zona, ao 

mesmo tempo que é acompanhada de uma certa apatia interventiva implicando o adormecimento 

do assunto. Assim, pretende-se também que este trabalho acorde a baixa, Luanda e as suas 

consciências adormecidas. 

O centro histórico de Luanda apresenta-se como um espaço fortemente latente ao desenvolvimento 

turístico, no sentido em que apresenta um vasto património enquanto potencial recurso, 

destacando-se nas componentes material e imaterial, como a arquitetura e o património histórico 

construído, os monumentos, as ruas, a riqueza histórico-urbana, os espaços públicos como parques, 

praças, a frente de mar que, no caso da baixa de Luanda, é emblemática juntamente com todo um 

conjunto urbano que interliga estas realidades e compõem um enquadramento paisagístico único 

(Fig. 12, 13 e 14). 
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Fig. 12: Rua dos Mercadores. 

 

 
 

Fig. 13: Edifício do atual Centro Cultural Brasil/Angola antes da sua recuperação arquitetónica (Edifício do tipo Sobrado). 

 

 

Fig. 14: Edifício do atual Centro Cultural Brasil/Angola após a sua recuperação arquitetónica (Edifício do tipo Sobrado). 
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Considerou-se importante para a definição de uma metodologia de intervenção turismo sustentável 

a visão conjunta das diferentes fases de desenvolvimento urbano da cidade, seus elementos 

constituintes, sua história evolutiva, numa lógica articulada e integrada, por forma a tirar proveito 

das características que compõem o território de análise.  

A baixa foi sendo alvo de intervenções e de especial atenção ao longo de décadas, pelo seu 

desenvolvimento urbano, nomeadamente com as obras de aterro da baía ou pelo desenvolvimento de 

Planos e outros estudos urbanos para a cidade que apresentavam sempre um cuidado especial nesta 

zona. 

Na última década, apesar da destruição de parte do património, a baixa compõe-se por um número 

significativo de edificações cujo valor histórico, arquitetónico, paisagístico, ou simplesmente pela sua 

antiguidade e simbolismo, contribuem para a identidade desta zona (Fig. 15). Património esse que 

pode projetar a cidade de Luanda a um lugar ímpar no turismo regional e internacional, desde que 

acompanhado de políticas e estratégias adequadas. 

 
 

Fig. 15: Edifício dos novos edifícios em altura na Baixa de Luanda – contrastes do edificado. 
 

Com a inexistência de uma história industrial, com a dependência de importação de bens e total 

dependência do comércio do petróleo e diamantes, o País mantém a sua economia num 

ambiente fragilidade e incerteza face ao impacto da globalização, desprotegendo ao mesmo 

tempo as classes mais frágeis cujo acesso á dinâmica económica fica praticamente tomada pelas 

elites soberanas.  

A aproximação entre angolanos, far-se-á mais facilmente através de uma distribuição equitativa dos 

recursos económicos e dos resultados de um desenvolvimento sustentado, uma vez que a guerra civil 

angolana agravou os conflitos distributivos, não só ao nível da propriedade dos meios de produção, 

mas também no que toca à repartição da riqueza nacional. 
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Os longos anos de guerra provocaram a fragmentação do tecido social e a atomização dos mercados, 

desligados entre si, quase autossuficientes ao nível de uma reprodução simples da atividade 

económica tendo como consequência o forte movimento da população rural para Luanda, fruto da 

insegurança causada pelo ambiente de guerra. 

O aumento considerável em consequência do êxodo massivo de populações das zonas rurais para a 

capital teve como consequência um crescimento acentuado, desordenado e não controlado, o que 

tem provocado sérios problemas como a escassez de habitação condigna, o deficiente saneamento 

básico, défice no abastecimento de água e energia elétrica, insuficiência de estradas, desemprego 

e consequentemente aumento dos índices de pobreza, condições precárias de saúde e 

criminalidade. 

Na realidade de hoje, encontram-se situações, que entrecruzam elementos quer “modernos” quer 

“tradicionais” em várias áreas. Estas soluções de compromisso, no entanto, não são apenas o resultado 

de uma vontade de manter e cultivar hábitos e práticas ancestrais, mas é também resultado da 

impossibilidade de, em algumas áreas, aceder aos modos de vida e às estruturas urbanas.  

Com a obtenção da paz, a retoma económica e a organização do CAN 2010, um dos importantes 

investimentos centrou-se na reabilitação das infraestruturas, a fim de aumentar as capacidades 

recetivas. Os trunfos, em termos de potencialidades turísticas de Angola, são verdadeiros e 

afirmam-se com o crescimento excecional do número de entradas de turistas no país durante os 

últimos anos. 

A diversidade cultural paralelamente com o cosmopolitismo está no cerne do turismo Angolano. O 

amplo leque de experiências que podem ser vividas pode contribuir para atrair os visitantes que 

escolhem este país como destino turístico.  

A rica variedade do seu património cultural, das suas paisagens naturais, da sua gastronomia e da sua 

história faz com que cada Província ofereça sensações diferentes a quem os visita. A preservação 

dessas diferenças é primordial e constitui um trunfo de primeiro plano na promoção de Angola no 

resto do mundo. 

No entanto, o desenvolvimento do sector ainda se encontra limitado por diferentes obstáculos, tais 

como os processos administrativos (como é o caso dos vistos de entrada), a política de preços nas 

unidades hoteleiras, a falta de preparação dos atores e a fraca promoção do país como destino 

turístico, a inexistência de uma legislação completa e eficaz, ou ainda o clima de insegurança que 

ainda classifica o país. 
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Com efeito, da baixa resta-nos apenas um território vulnerável e definido pela ausência de uma 

verdadeira identidade urbana. Neste sentido, torna-se pertinente questionar sobre as políticas de 

renovação urbana, bem como a estratégia definida para o turismo neste território e sobretudo o 

interesse sobre os diversos elementos patrimoniais que a compõem.  

O fenómeno de crescimento em altura tem sido, na última década, exponencial em toda a cidade, 

fazendo-se sentir com mais visibilidade na marginal, uma vez que a rotura com as cérceas 

predominantes foi abrupta e sem critérios de planeamento que suportem as opções urbanas para 

esta frente da cidade. 

A recente intervenção na marginal, com a introdução de uma nova estrutura viária e incorporação 

de espaços públicos de lazer, entre outras características já aqui descritas, rompeu com a 

continuidade fluida e natural entre estas duas realidades que fazem, ao mesmo tempo, parte de 

um todo (Fig. 16).  

 

Fig. 16: Vista da Av. 4 de Fevereiro enquanto barreira física com o restante território da Baixa. 
  

O perfil viário criado na nova marginal não beneficia o peão, quebra a relação e a permeabilidade 

urbana entre duas realidades distintas, mas que fazem parte de um todo, pelo que não contribui 

para a fluidez da vivência deste território e por conseguinte não é uma circunstância que favoreça 

uma estratégia de turismo funcional. 
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Estas circunstâncias tornaram-se um fator de julgamento por parte dos cidadãos em geral, mas 

sobretudo por parte de estudiosos, conhecedores e críticos defensores do património da cidade em 

particular da baixa, onde se encontra um conjunto de elementos a preservar e considerar sob pena 

de se perder a funcionalidade, a história e a identidade da cidade. 

Na verdade, parece haver uma pendência para um reencontro da cidade contemporânea com a 

cidade histórica que vai sendo sucessivamente idealizado, experimentado, buscando-se o melhor 

modo e forma de causar e um inatingível consenso de opinião. 

Metodologia de intervenção 

Para uma abordagem mais construtiva ao cumprimento do objetivo, apresenta-se uma proposta 

metodológica de intervenção na zona de estudo no sentido de complementar, bem como reforçar a 

fundamentação do objetivo central. A metodologia assenta sobretudo na constituição de uma rede 

urbana que se reflita numa linguagem territorial própria e legível no contexto do turismo 

sustentável, recorrendo a características e elementos patrimoniais ao nível do espaço urbano e 

paisagem, numa abordagem holística, flexível e permeável (Barabási, 2003). 

Esta rede, mais do que um carácter geométrico, terá um carácter conceptual constituído não só por 

elementos físicos e visuais, mas também por elementos imateriais, circunstâncias, momentos e 

acontecimentos comuns, de dimensões várias associadas ao espaço urbano e paisagem. A linguagem 

que daqui surge falará por si, mas pretende transmitir uma mensagem de envolvimento das várias 

dimensões territoriais, uma vez que se julga ser esse o caminho para um turismo sustentável. A 

procura e descoberta de um modelo estruturado em rede devidamente organizado e coerente nas 

suas várias componentes, permite o início da perseguição de um paradigma de intervenção urbana 

em territórios com as características aqui apontadas nesta comunicação.  

A metodologia compreende uma descrição agrupada de elementos que compõem o recurso turístico 

“património cultural do espaço urbano e paisagem” por três dimensões essenciais para o alcance dos 

princípios de um turismo sustentável e que são também as defendidas pela Organização Mundial do 

Turismo, mais concretamente uma dimensão ambiental, uma dimensão sociocultural e finalmente 

uma dimensão socioeconómica (Fig. 17). 
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Fig. 17: Vista Esquema do equilíbrio de combinação da dinâmica dos elementos com os quais se cria um ambiente 
sustentável de longo prazo numa lógica de rede estruturada formada por elementos e suas inter-relações. 

 

Passou-se à escolha de elementos, como recurso necessário para a presentação da proposta 

metodológica de intervenção, com base no critério geográfico bem como na importância que esses 

elementos têm na correspondência às diferentes dimensões já especificadas para a constituição do 

património cultural do espaço urbano e paisagem. Os elementos, por sua vez, unem-se através de 

canais de ligação que coincidem com a estrutura viária existente, reforçando-se essa ligação com os 

locais favoráveis no que respeita aos enfiamentos visuais e pontos de vista proporcionados (Fig. 18).  

 

 

    
 

Fig. 18: Esquema de análise das relações que se proporcionam em simultâneo entre as três dimensões. 
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A variedade e diversidade de elementos implicou um tipo de abordagem mais sintetizada, atendendo 

a que existem elementos importantes enquanto referências urbanas, patrimoniais e paisagísticas que 

não são descritos e caracterizados, ainda que considerados como fazendo parte da composição de 

uma estrutura com fim á implementação de uma metodologia de turismo sustentável. 

O ambiente sustentável que se persegue, será tanto maior quanto mais complexo for o sistema, 

sendo que a sua interdependência tratará de garantir a sustentabilidade, e para que o ambiente 

funcione, basta então garantir a ação eficaz do sistema atuando nas diferentes variáveis 

dimensionais de cada elemento por forma a não se perder o equilíbrio. 

Das análises efetuadas, através da interpretação de esquemas apresentados em plantas, em parte do 

território da baixa, pôde-se concluir fundamentalmente que existem condições para um ambiente de 

turismo sustentável de longo prazo, provocado pelos recursos turísticos do património cultural do 

espaço urbano e da paisagem, cumprindo cada um desses elementos as três dimensões do turismo 

sustentável. Em cada dimensão, por sua vez, é possível a criação de uma rede estruturada de 

combinação de elementos, resultando no seu conjunto num equilíbrio de combinação dinâmica de 

elementos.  

Conclusão 

A abordagem deste estudo, implica o reconhecimento de que a baixa e o seu centro histórico, se 

apresentam cruciais para a valorização da paisagem cultural da própria cidade de Luanda, pois nele 

conjugam-se elementos do espaço urbano e da paisagem, do passado e do presente, numa dinâmica 

e diversidade que se refletem na concentração da criação da oferta cultural e na abertura de espaços 

para esse fim, denunciando uma Luanda que anseia cosmopolitismo. 

Percebe-se também que, a essência da baixa enquanto património da cidade e do país, com fortes 

raízes no passado, traduz-se numa riqueza patrimonial cultural, histórica e paisagística com a 

grandeza suficiente para a colocação de Angola num destino turístico de qualidade, pese embora as 

dificuldades político-institucionais imperem como um obstáculo fatal a este objetivo. E esta realidade 

não pode ser ignorada. 

Existem constrangimentos identificados que devem ser ultrapassados sob pena de nunca ser possível 

a aposta no turismo em Angola e que se prendem com o excesso de trânsito automóvel, escassez de 

estacionamento, a existência de muito lixo nas ruas, edifícios degradados, acessos pedonais 

invadidos e condicionados por veículos ou vendedores de rua, entre outros.  
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Há que se proporcionar mais abertura á entrada de turistas facilitando o acesso a vistos de entrada, 

oferecendo os devidos serviços de facilitação destes processos; há que se formar quadros 

especializados que possam dar uma resposta com qualidade ao turista. 

Há que se resolver os problemas de falta de condições básicas como o acesso a água e energia; E 

obviamente, há que se dar uma importância maior ao património cultural existente valorizando-o e 

cuidando-o em detrimento de outros interesses paralelos que atingem apenas um nicho da 

população, e não a população em geral. 

A modernidade é o sentido apontado pelo e para o seu desenvolvimento. Mas, falar de modernidade 

não é só falar das áreas de expansão recente da cidade, dotadas de requisitos para as exigências de 

vida atuais e de uma linguagem arquitetónica contemporânea e universal; é falar também duma 

atitude que passa pela contemplação da existência de um centro histórico na cidade, deliberando 

sobre o seu futuro, acerca da sua conservação.  

O património africano permanece muitas vezes desconhecido pela historiografia e menosprezado 

pelos atores políticos responsáveis pela sua conservação e valorização. Constata-se igualmente a 

quase inexistência de menções à arquitetura africana nos principais guias de arquitetura moderna. 

É neste contexto que surge a oportunidade de repensar a cidade, com perspetivas de futuro e de 

conhecimento do passado e entende-la enquanto espaço de diferenças, de subjetividades, de 

interações de identidades e confrontos. O exercício de gestão, planeamento, estudo, análise e 

reflexão do território e das suas políticas urbanas urge neste contexto. 

Com estas interpretações criam-se as condições para a fundamentação das teorias explanadas. 

Recorrendo à metodologia de intervenção em rede estruturada, e analisando as diferentes 

dimensões do turismo sustentável de cada elemento, mas num contexto holístico, está-se perante 

um território com potencial de património cultural que suporta a implementação de uma estratégia 

eficaz de um turismo sustentável. 

Neste contexto, a baixa de Luanda não está “perdida”, tem apenas de se “encontrar”, e é com base 

na esperança desse encontro que este estudo ambiciona contribuir para a desbravar do longo 

caminho a percorrer, encarando os problemas como oportunidades. 
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PAISAGENS TUTELADA NO BRASIL,  
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Resumo: Este trabalho apresenta o projeto desenvolvido durante o Mestrado Profissional em 

Arquitetura Paisagística, da Universidade Federal do Rio de Janeiro–UFRJ que teve como objeto de 

estudo a cidade de Cabo Frio, localizada no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. O projeto 

apresentado corresponde a uma proposta de ordenamento da paisagem considerando os valores 

simbólicos, usos e formas de apropriação conferidos à paisagem, associados com questões 

ecológicas e o valor de biodiversidade florística e rochosa. A mitigação dos distúrbios provocados 

pela ação humana em paisagens tuteladas consiste em um dos principais objetivos do trabalho, pois, 

não se pretende impedir o acesso a esses espaços, pelo contrário, se propõe potencializar seus usos 

pelos grupos humanos e conscientizá-los da importância histórica, ambiental, de biodiversidade, 

arqueológica e geomorfológica ali presentes. Entretanto, entende-se como fundamental a 

necessidade destes ambientes serem capazes de voltar a um estado de estabilidade mesmo com a 

persistência de distúrbios. Assim, o projeto parte do entendimento que a preservação das paisagens 

passa pela compreensão pelos grupos que se apropriam da mesma dos valores a ela atribuídos e da 

participação dessas pessoas na preservação destes espaços. 

 

Palavras chave: Ordenamento da Paisagem; Projeto de Paisagem; Ecologia; Cultura; Apropriação. 
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Abstract: This work intends to present the project developed during the Professional Masters in 

Landscape Architecture of the Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ, whose objective was to 

study the city of Cabo Frio, located on the north coast of the State of Rio de Janeiro, BRA. The project 

presented here corresponds to a proposal of landscape planning considering the symbolic values, 

uses and forms of appropriation conferred on this landscape, associated with ecological issues and 

the value of floristic and rocky biodiversity. The mitigation of disturbances caused by human action in 

protected landscapes is one of the main objectives of the work, since, it is not intended to prevent 

access to these spaces, on the contrary, it proposes to potentialize their uses by human groups and 

to make them aware of historical, environmental, biodiversity, archaeological and geomorphological 

importance. However, it is understood as a point of great relevance that these environments are able 

to return to a state of stability even with the persistence of anthropic actions. To this extent, the 

project starts from the understanding that the preservation of landscapes passes essentially through 

the understanding by the groups that take ownership of the same values attributed to them and the 

participation of these people in the preservation of these spaces. 

 

Keywords: Landscape Management; Landscape Design; Ecology; Culture; Appropriation. 
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1 - Introdução 

No centro do Canal de Itajuru, elemento geográfico natural, construído ao longo de milhares de anos 

pela natureza e que faz a conexão do mar com a Lagoa de Araruama, avistamos já nas proximidades 

do encontro do canal com o mar a pequena Ilha do Japonês. Um banco de areia formado a partir da 

dragagem do referido canal e constituída por uma vegetação que é um misto de vegetação nativa e 

exótica, a qual marca bem a configuração da paisagem da ilha. As casuarinas equisetifolias, espécie 

não típica da região, estão presentes por toda a ilha e causam estranhamento quando se contempla 

o entorno e se verifica que aquela vegetação se concentra de forma tão coesa naquela porção de 

terra isolada pelas águas do Canal de Itajurú é capaz de conferir um aspecto distinto e peculiar em 

relação ao entorno.  

Na parte continental no entorno da ilha, vislumbramos à oeste o conjunto de edificações que 

compõem o núcleo urbano de Cabo Frio assim como é possível observar a dinâmica de formas de uso 

que se desenvolvem em terra, por mar e no canal.  Muitos são os barcos que cruzam o canal: grandes 

traineiras, veleiros, escunas, lanchas, botes e canoas, a se revezar e a validar a importância da água, 

da pesca, do lazer e do esporte aquático para a área.  

E quando miramos o lado oposto, a leste da ilha, nos deparamos com um conjunto de morros verdes, 

repletos de escarpas e com uma vegetação pontuada por cactos de tom verde acinzentado e que 

tem na sua ponta tufos de penugens brancas, tão marcantes que deram origem ao seu nome 

popular: cacto da cabeça branca. Este cacto endêmico, Pilosocereus Ulei, reina na paisagem. Apesar 
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da extensa área de vegetação preservada, chama a atenção neste lado do continente, a ocupação 

informal e pontual localizada em frente à ilha do Japonês. Essa ocupação de edificações consolidadas 

de alvenaria e pequenos abrigos com cobertura de palha dá suporte ao uso da praia existente entre a 

ocupação e a ilha do Japonês.  

 
Fig. 1: Apresentação da área de estudo. Fonte: Google Earth (2012) modificado pelo autor. 

Um conjunto de distintas legislações protegem essa área do continente dos morros vegetados, o que 

demonstra, a princípio, sua importância em vários âmbitos desde patrimônio cultural, como leis 

específicas ambientais. Embora existam leis de proteção incidindo sobre a área desde 1989, tais 

legislações não impediram a ocupação de parte do local, ocupações essas que crescem e avançam 

gradativamente sobre a área preservada. O que inicialmente surgiu com fins comerciais para dar 

suporte ao uso da praia e do lazer na ilha se consolidou ao ponto de se transformar em moradias que 

aumentam em quantidade. Essas e outras questões se colocam em pauta para pensar a preservação 

dessa área: como a legislação brasileira trabalha com a presença de moradias/moradores em 

parques ambientais; como mitigar os distúrbios provocados pela ação humana, seja moradores ou 
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visitantes, de modo que este ambiente consiga voltar a um estado de estabilidade mesmo com a 

persistência das ações antrópicas; e como a partir do entendimento da paisagem e dos valores a ela 

atribuídos é possível contar com a participação das pessoas na preservação destes espaços. 

O objeto deste estudo consiste em estabelecer propostas preliminares através da elaboração de 

projeto paisagístico que vise o ordenamento da paisagem delimitada pelo polígono que se estende 

da Ponta da Lajinha à Praia Brava, área esta que passará a ser aqui denominada de Boca da Barra106 e 

a Ilha do Japonês (Fig. 2).  

 
Fig. 2: Área de estudo. 

2 - Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização do projeto paisagístico de uma área que fica na confluência 

do mar com o Canal de Itajurú, o qual faz parte do sistema lagunar da Lagoa de Araruama, partiu 

inicialmente da compreensão da bacia hidrográfica, que tem como elementos principais a Lagoa de 

Araruama, o Canal de Itajurú e o mar (Fig. 3). Nesse sentido a abordagem da bacia foi dividida em 

três escalas: territorial (sistema lagunar composto pela Lagoa de Araruama, restinga da 

Massambaba, restinga de Cabo Frio, Canal de Itajurú e margem continental da Lagoa e do Canal); 

regional (extensão do Canal de Itajurú); e local (Ilha do Japonês e Boca da Barra). 

                                                        
106 Boca da Barra é uma denominação muito utilizada pela população local mais antiga para se referir a um trecho dos 

morros costeiros localizados no limite do Canal de Itajurú com o mar, porém para este trabalho os limites, do que é 
considerado Boca da Barra, serão expandidos a fim de abranger também a Praia Brava e a área dos morros que se 
estendem até a salina desativa. 
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Fig. 3: Vista da Lagoa de Araruama em relação aos elementos geográficos: Baía de Guanabara e Serra do Mar.  

Fonte: Google Earth (2012) modificado pela autora. 

A opção pela ampliação da escala em um nível territorial foi norteada pelos trabalhos de Ian Mcharg 

(1992) e James Corner(2006) que defendem a importância do estudo dos processos envolvidos e 

sofridos pela paisagem ao longo do espaço/tempo. Deste modo, o histórico de evolução desse sítio 

aponta diretrizes de projeto, que podem ser aplicados numa escala micro, mas que se encontram 

integrados a uma macro escala. 

A análise da paisagem em escala territorial se iniciou com o reconhecimento do sistema da Lagoa de 

Araruama, analisando o processo de formação do sistema de restingas que possibilitaram o 

surgimento da laguna e a importância do Canal de Itajurú, das elevações costeiras e das formações 

rochosas presentes na área para a preservação do sistema lagunar; Foi traçado um panorama dos 

processos culturais, econômicos e urbanos ocorridos no sistema lagunar desde o período de 

ocupação colonial, através de revisão bibliográfica e levantamento fotográfico; e realizados 

levantamentos dos principais danos e ameaças ao sistema lagunar; das ações e projetos que estão 

sendo empreendidos para reestruturar o equilíbrio ecológico. 

Depois se partiu para a escala regional, contemplada com uma análise mais detalhada do Canal de 

Itajurú, através do levantamento das legislações incidentes sobre o curso d’água e os projetos 

previstos ou em andamento para o Canal e análise de possíveis impactos. 

E, por fim, na escala local foi realizado o reconhecimento da Ilha do Japonês e Boca da Barra, foi 

realizado o levantamento da titulação da ilha junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU); 
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levantamento e análise de legislações, cartas topográficas, mapeamentos de vegetação, fauna, 

geologia, arqueologia, solos e planos de gestão costeira existente para a área; diagnóstico da 

infraestrutura; identificação dos principais usuários de cada setor, atividades realizadas, tipos de 

acesso, número de visitantes/dia e demanda requerida, através de dados recolhidos na Secretaria de 

Turismo e demais órgãos competentes e visita in loco;  

Esses dados foram analisados e sistematizados em mapas e esquemas que podem ser vistos ao longo 

do artigo. As análises em escala territorial e regional indicaram diretrizes a serem observados para a 

intervenção na Boca da Barra e na Ilha do Japonês. O pleno funcionamento do sistema hídrico, a 

importância ímpar da vegetação localizada nos morros costeiros localizados ao longo das cidades de 

Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, e, portanto a necessidade de sua preservação pelo potencial 

científico, especialmente paleontológico e biológico, assim como a alta relevância geológica dos 

paredões rochosos expostos na confluência com o mar, que expõem indícios da história da evolução 

do Oceano Atlântico, e o grande valor cultural presente na área de estudo, nortearam o projeto. 

Na metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto paisagístico, as diretrizes apontadas a 

partir da análise do sítio em escala territorial, regional e local, foram associadas, tanto a princípios da 

ecologia da paisagem (FORMAN 1995), como a métodos de ordenamento da paisagem (TARDIN 

2008), além do apoio constante dado por projetos paisagísticos referenciais, que apresentam 

soluções para problemas semelhantes. 

A contribuição de Forman (1995) para a pesquisa consistiu na aplicação do seu método de análise da 

estrutura da paisagem. Os padrões de paisagem utilizados por Forman (1995) embasaram a criação 

de diagramas que foram depois analisados à luz do método de ordenamento da paisagem utilizados 

por Tardin (2008), a qual propõe que após a caracterização do potencial estruturador do local de 

intervenção, sejam definidas ações de projeto, tais como: acrescentar, demarcar, conectar, adequar, 

articular e enlaçar, que irão fundamentar a ação projetual. 

O estranhamento gerado, ao tomar conhecimento da existência de várias normativas que se 

sobrepõem na preservação das paisagens, mas que não tem sido capazes de impedir a ocupação 

dessas áreas, serviu para apontar questões ligadas ao conceito de paisagem, à gestão e usos de 

parques ambientais, à conciliação entre preservação e permanências de usos, além de apontar 

também a necessidade de conhecer as características do local, o que o faz diferente dos demais e 

valorizar esses aspectos que são fundamentais para a compreensão dessa paisagem. Tais pontos que 

se descortinaram como um campo a ser explorado e investigado forneceram os subsídios e as 

respostas necessárias para a construção do projeto. 
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3 - A cidade e a Paisagem 

A Boca da Barra corresponde a um pequeno trecho de vários fragmentos de áreas preservadas de 

valor ambiental que se distribuem por 6 municípios107 do Estado do Rio de Janeiro. Esses fragmentos 

compõem o Parque Estadual da Costa do Sol (Fig. 4), que se caracteriza justamente por esse aspecto 

fragmentário e disperso.  

 
Fig. 4: Distribuição espacial dos fragmentos da Região dos Lagos que compõem o  

Parque Estadual da Costa do Sol. Fonte: Marta Alves(2012). 

3.1 - Aspectos jurídicos 

A área de estudo apresenta uma sobreposição de legislações, desde tombamentos paisagísticos, 

como proteção por órgãos ambientais em nível estadual e municipal. Na cidade de Cabo Frio, onde 

se localiza a Boca da Barra, desde a década de 1990 há a proteção de áreas de valor ambiental por 

diversos entes públicos, e essa prática também se estendeu para cidades vizinhas culminando com a 

criação do Parque Estadual Costa do Sol que engloba diversos desses fragmentos preservados e os 

transforma em um único parque. No caso específico de Cabo Frio, a maioria dos fragmentos 

inseridos dentro do Parque Costa do Sol, também é tombado seja em nível federal, estadual ou 

municipal. 

A Boca da Barra e a Ilha do Japonês são protegidas pelas seguintes legislações: 

Tombamento municipal segundo Decreto 17/1989; 

                                                        
107 Os municípios da Região dos Lagos onde estão distribuídos os fragmentos ambientais que compõem o Parque Estadual 

da Costa do Sol são: Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Búzios. 
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Área de Preservação Permanente – APP e Parque Municipal Boca da Barra pela Lei orgânica de1990; 

APA do Pau-Brasil pelo Decreto Estadual nº 31346/2002; 

Sítio arqueológico protegido pela Lei Federal de Arqueologia nº3924/1965, devido aos sambaquis 

existentes; 

Unidade de Conservação Estadual através da instituição do Parque Estadual da Costa do Sol pelo 

Decreto Estadual nº 42929/2011. 

 
Fig. 5: Cronologia da criação de áreas de proteção na cidade de Cabo Frio,  

por diversos entes federativos. Fonte: Google Earth (2012) modificado pela autora. 
 

3.2 - Aspectos geomorfológicos e florísticos 

A cidade de Cabo Frio apresenta um litoral marcado por costões rochosos e ilhas apontados, segundo 

avaliação   dos   técnicos   do  Departamento  de  Recursos  Minerais  (DRM/RJ),  como  de  expressiva 
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singularidade geológica de alto valor científico e didático. Conforme dados do DRM/RJ os morros 

costeiros e as ilhas oceânicas de Cabo Frio registram a história da formação do Oceano Atlântico (Fig. 

6) e a similaridade que apresentam com as formações rochosas do continente africano contribuiria 

para a comprovação da Godwana. 

Essa região apresenta uma continuidade rara de afloramentos e em alguns trechos específicos 

podem ser considerados um dos mais complexos, porque existem diques diabásicos que são 

evidências raras do registro da abertura do Oceano Atlântico (Mansur & Schimitt 2006). 

 

Fig. 6: Mapa geológico da área dos costões costeiros da Ponta da Lajinha à Ilha do Vigia,  
produzido a partir de dados de http://www.drm.rj.gov.br/index.php/downloads/category/53-cabo-frio . 

Essa singularidade geológica também se reflete nos aspectos florísticos. São justamente nos morros 

costeiros e ilhas oceânicas ao longo do litoral de Cabo Frio e mais algumas cidades vizinhas que estão 

localizados as espécies representantes da vegetação estacional seca do Centro de Diversidade 

Vegetal de Cabo Frio108 (CDVCF). 

 

 

                                                        
108 Apesar do nome, o Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio, não está circunscrito ao território de Cabo Frio, pelo 

contrário, abrange um total de nove cidades: Maricá, Rio Bonito, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da 
Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação de Búzios. 
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Fig. 7: Mapa de delimitação do Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio. Fonte: (Bohrer 2009, 4). 

 

Fig. 8: Mapa da vegetação potencial da área do CDVCF com destaque  
para os costões e ilhas de Cabo Frio, produzido a partir de (Bohrer et al. 2009). 
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O Centro de Diversidade Vegetal corresponde a uma demarcação de áreas realizada pelo 

WWF/IUCN109, que o objetivo de evidenciar locais que apresentam alta diversidade vegetal, mas que 

estão ameaçados (Araújo et al. 2009). O Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio se destaca 

porque “[...] a vegetação da região reflete a sua heterogeneidade física, apresentando uma grande 

diversidade fisionômica e florística e alto grau de endemismos, estando aparentemente 

condicionada também pela história paleoevolutiva, mantendo uma vegetação remanescente dos 

períodos glaciais do Pleistoceno” (BOHRER et al. 2009). 

A presença de uma vegetação tão peculiar, com alto grau de endemismo e que guarda muito mais 

semelhanças com a vegetação de clima seco, numa área onde prevalece a vegetação de clima úmido, 

como é o caso do Estado do Rio de Janeiro, apresenta muitas teorias como possíveis respostas, como 

o caso da Teoria dos Refúgios, ou ainda a possibilidade de constituição de um “reverse refuge” na 

área. (BOHRER et al, 2009, 18; SÁ, 2006, 143) 

No mapa de vegetação (Fig. 8) é possível verificar que os morros costeiros no litoral de Arraial do 

Cabo e Cabo Frio estão ligados ao continente por extensa faixa de areia ocupada pela vegetação de 

Restinga Arbórea Arbustiva. Essas planícies costeiras de base sedimentar recebem a denominação 

de Restinga da Massambaba e Restinga de Cabo Frio e sua formação está relacionada aos 

“processos de transgressão e regressão marinha” (FERNANDEZ 2003, 12) que possibilitaram a 

conexão dos atuais morros costeiros ao continente e também o surgimento da Laguna de 

Araruama e o Canal de Itajurú. 

As variações do nível do mar ocorreram por volta de 120.000 anos A.P110, segundo estudos recentes. 

Os processos de elevação e posterior recuo do mar teria provocado o surgimento gradual de cordões 

arenosos ligando os atuais morros costeiros e dado início à sedimentação lagunar (BOHER 2009; 

BIDEGAIN & BIZERRIL 2002). 

 

 

 

 

                                                        
109 União Internacional pela Conservação da Natureza, criada em 1948 e que atualmente é considerada uma das principais 

autoridades em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 
110 AP (Antes do Presente), o mesmo que BP (Before Present), a data de referência é o ano de 1950 (ano de descoberta de 

datação com rádio carbono), adotada pelos arqueólogos e aceita mundialmente. 
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Fig. 9: Mapa de relevo e esquema de formação dos cordões litorâneos e da lagoa de Araruama. 

Fonte: Marta Alves, a partir da descrição em LESSA 1990. 

Nesse processo se formou a Lagoa111 de Araruama que se estende por seis municípios, Saquarema, 

Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Cabo Frio, nesta última está 

localizado o Canal de Itajurú responsável pela ligação da laguna com o mar. A Lagoa é caracterizada 

pela alta salinidade, igual a 52%, devido a quantidade irrisória de rios desembocando na mesma, aos 

baixos índices pluviométricos e à incidência constante de ventos, especialmente nordeste, que 

provocam grande evaporação das águas (Bidegain and Bizerril 2002). Essas particularidades 

influenciam no clima ao longo da Bacia Hidrográfica da Lagoa de Araruama, a qual apresenta dois 

climas: tropical na parte ocidental e semi-árido na parte oriental. Sendo considerado um clima sui 

generis para o litoral sudeste brasileiro (Araujo et al. 2009). 

A pluviosidade diminui gradativamente à medida que há um afastamento do topo da Serra do Mar 

em direção ao litoral fluminense e no sentido oeste-leste, devido ao menor controle orográfico e ao 

fenômeno da ressurgência112 (Bohrer 2009; Fernandez 2003, 30).  

 

                                                        
111 Apesar de ser uma Laguna, popularmente é reconhecida e chamada de Lagoa de Araruama. Logo, será referenciada 

sempre como Lagoa. 
112 O fenômeno da ressurgência provoca a inibição da formação de cúmulus, responsável pelas chuvas conectivas 

(Fernandez 2003, 30). 
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Fig. 10: Mapa esquemático da Lagoa de Araruama demonstrando a progressão da salinidade ao longo da lagoa, a isoietas 
de pluviosidade e ventos. Fonte: modificado a partir de (Araujo et al. 2009; Bidegain and Bizerril 2002). 

3.3 - A ligação Mar-Lagoa 

Compreender a Boca da Barra significa compreender também o processo de transformações 

históricas e paisagísticas do litoral da cidade de Cabo Frio, com seus costões rochosos, ilhas 

oceânicas, restingas e faixas de praias, do Canal de Itajurú, e porque não dizer, da Lagoa de 

Araruama.  

O Canal de Itajurú teve uma importância muito grande na ocupação de Cabo Frio, posto que foi a 

principal entrada para as terras interiores de continente. Na disputa por ocupação, em 1615 os 

portugueses teriam obstruído a entrada do Canal, conhecida como Boca da Barra, com o objetivo de 

impedir a entrada de embarcações que não fossem portuguesas (Cunha 1994). Durante os anos em 

que a boca da barra permaneceu obstruída, houve a diminuição do volume de água marinha que 

entrava pela barra no preamar e a redução do fluxo, intensificando o assoreamento do Canal, o que 

provocou a formação de um delta de enchente113 na entrada do Canal de Itajurú e a parte emersa 

desse delta forma hoje a Ilha do Japonês (Lessa 1990). 

                                                        
113 Segundo Miranda (2002), o delta de enchente ou delta estuarino, como também é chamado, acontece em áreas onde os 

processos sedimentares, decorrentes da ação de macro ou hiper maré, ou ainda do transporte fluvial com grande 
concentração de sedimentos, proporcionam o crescimento de ilhas na parte interior do estuário.  
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Ao tempo que as ações antrópicas foram capazes de gerar uma alteração no processo de 

conformação dessa paisagem, é importante observar a existência de processos naturais outros 

também atuando em sua construção. O canal já possuía um “processo natural de assoreamento” 

(LESSA 1990, 17) que se intensificou com as ações humanas. Apesar da tendência ‘natural’ de 

formação de bancos de areia na entrada do Canal de Itajurú, a Ilha do Japonês foi criada 

artificialmente oriunda de material de bota-fora da dragagem do Canal no início do século XX. 

As margens do Canal de Itajuru, por outro lado, são marcadas por um histórico de aterros para 

execução de salinas, os quais provocaram a diminuição de leito do curso d’água desde o século XIX e 

início do século XX enquanto o Canal de Itajurú servia como principal meio de escoamento da 

produção de sal. 

Com o desenvolvimento da cidade nas margens do Canal houve um fortalecimento da relação da 

população com o curso d’água em detrimento do mar. Os espelhos d’água do canal e da Lagoa de 

Araruama se tornaram supervalorizadas pelo valor econômico que adquiriram com o crescimento da 

produção de sal que se prolongou até início do século XX, quando há um desmantelamento 

progressivo das salinas locais. Com o advento do turismo de veraneio na região as antigas salinas 

passam a ser valorizadas como reservas de terra para especulação imobiliária.  

 

Fig. 11: Mapa esquemático dos aterros realizados no Canal de Itajurú.  
Fonte: Marta Alves (2012) produzido a partir de (LESSA 1990) 

O turismo provoca uma mudança de valores na região ao priorizar as terras próximas ao mar, e 

valorizar as margens do canal e da Lagoa pela sua função estética. A expansão urbana segue sem 

planejamento e a partir da década de 1950 a ocupação urbana se intensifica, especialmente sob a 

faixa litorânea avançando sobre o campo de dunas características da restinga de Cabo Frio, numa 
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ação de completa alteração da paisagem. Diante desse cenário de redefinição da paisagem se iniciam 

as ações de proteção com o intuito de frear esse processo. 

Antes mesmo da colonização portuguesa, as margens do Canal de Itajurú, a Boca da Barra e a área 

nas proximidades do atual Forte São Mateus, serviram como acampamento de pesca de tribos 

indígenas. Retrocedendo a tempos mais remotos, a região era utilizada, ainda que temporariamente 

por grupos nômades caçadores e coletores, chamados de sambaquianos. Os sambaquis, como são 

conhecidos os vestígios deixados por estes grupos, ainda existem espalhados pela região. 

4 - Projecto, propostas, base conceitual 

De posse de dados apresentados anteriormente e buscando uma interface com valores atribuídos à 

paisagem estudada partiu-se para a análise da área de estudo. Foi realizado o levantamento da 

situação atual, para então, criar camadas de análise. 

Para o desenvolvimento dessas camadas buscou-se aporte nos estudos de ecologia da paisagem, que 

consiste “numa nova área de conhecimento dentro da ecologia, marcada pela existência de duas 

principais abordagens: uma geográfica, que privilegia o estudo da influência do homem sobre a 

paisagem e a gestão do território; e outra ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial 

sobre os processos ecológicos, e a importância destas relações em termos de conservação biológica” 

(METZGER 2001). 

Para efetivar essa interface entre o contexto espacial e os processos ecológicos, a ecologia da 

paisagem estuda a estrutura, a dinâmica e as funções de ecossistemas em ambientes naturais ou 

alterados (LaBio 2009). Para análise da estrutura dessas paisagens seguiu-se um padrão conforme 

apresentado por Forman (1995) que consiste em dividi-la em: matriz- mancha – corredor. 

A aplicação desse padrão pode se materializar em diferentes escalas. Essa abordagem ecológica não 

enfatiza obrigatoriamente a macro-escala, isto porque a definição da escala dependerá da espécie de 

estudo, logo o que é mancha numa ampla escala (small scale) pode se converter em matriz numa fina 

escala (large scale) (FORMAN 1995; MERTZGER, 2001). 

A metodologia de Forman (1995) foi aplicada na área de estudo para entender a dinâmica dos 

processos humanos no ecossistema do parque, ou seja, o homem foi escolhido como a espécie de 

estudo e o objetivo era entender as atividades por ele desenvolvidas nessa paisagem: o que buscava, 

os caminhos traçados, onde se alimentava, se gerava transformações e os vestígios deixados. A 

ampliação da escala para abranger também o entorno, é motivada pelo fato de que este homem que 

utiliza o parque não o habita, assim, ao ampliar a escala é possível compreender de onde se origina 

esse fluxo humano para o parque. Como o acesso ao parque se faz por um único caminho, não se 
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fazia necessário abranger todo o núcleo urbano, o qual representa o habitat da espécie aqui 

analisada. Optou-se por englobar apenas uma parte do núcleo urbano necessário a entender à 

chegada das pessoas ao parque.  

A área de estudo foi dividida em matrizes, manchas e corredores, sendo considerado matriz o 

elemento dominante da composição da paisagem. As manchas, como as áreas homogêneas, mas que 

apresentam diferenças em relação ao seu entorno, apresentando, portanto, limites relativamente 

claros; e corredores os elementos lineares responsáveis pelas conexões. 

 

Fig. 12: Matrizes, Manchas e Corredores. Fonte: Marta Alves (2012). 

Essa simplificação possibilitada pelo esquema indicou que os habitantes do núcleo urbano 

estabelecem corredores ao longo da matriz do parque que os direcionam a algumas manchas visíveis 

nessa escala e a outros pontos que necessitam serem visualizados em escala menor. Essa 
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constatação originou uma análise mais detalhada desses corredores, das conexões que os mesmos 

possibilitam, e das manchas. 

Os corredores detectados correspondem às trilhas responsáveis pela conexão das pessoas oriundas 

no núcleo urbano (abreviado para NU) às manchas e marcos presentes na paisagem. Essas trilhas 

apontaram como marcos de atração para as pessoas: 1) a entrada do canal, que é frequentado por 

pescadores e donde se visualiza o Forte de São Mateus; 2) o farol; 3) o ponto de visualização do 

panorama geológico do costão rochoso e ilhas oceânicas. As manchas são representadas: 1)pela Ilha 

do Japonês; 2) ocupação informal na margem do Canal e 3) Praia Brava. 

 
Fig. 13: Diagnóstico e análise da Boca da Barra. Fonte: Marta Alves (2012). 

Dessa primeira análise se definiu um esquema traçando as formas de uso, os caminhos tecidos pela 

ação humana e as primeiras ações de projeto para organização da área de estudo. Verificou-se que a 

ligação do parque ambiental com o núcleo urbano (nu) se faz por um único eixo de conexão que é 

ladeado por água em ambos os lados: salina e Canal de Itajurú. Esse eixo leva a um ponto onde existe 

uma ocupação irregular, formada por habitação e comércio (restaurantes). Este local funciona como 

espaço de concentração e permanência de pessoas e também como ponto de distribuição donde 

partem as trilhas que funcionam como ramificações de uma estrutura principal às margens do Canal 

de Itajurú. Esse esquema possibilitou o desenvolvimento das ações de projeto a serem seguidas, 

conforme o método proposto por Tardin (2008) para ordenação de um sistema de espaços livres, 

que são acrescentar, demarcar, conectar, adequar, articular e enlaçar (Tardin 2008). 
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Fig. 14: Esquema da designação de ações de projeto. Fonte: Marta Alves (2012). 

A análise da área indicou a necessidade das seguintes ações: conectar, adequar, articular, demarcar e 

valorizar. A ação de conectar tem como objetivo estabelecer ligações e funcionar como um eixo que 

possibilita a união de elementos biofísicos ou perceptivos; adequar prioriza adaptar um espaço 

respeitando sua integridade a fim de possibilitar uma ocupação urbana “estes espaços seriam peças 

susceptíveis de suportar certo grau de ocupação urbana. Entretanto, algumas limitações podem ser 

necessárias de acordo com a vulnerabilidade dos espaços livres à ocupação” (TARDIN 2008, 213).  No 

caso de articular, esta ação é descrita como “a possibilidade de atuar nos espaços livres que 

relacionariam tecidos urbanos sem interação entre si, ou que seriam pontos de articulação dentro dos 

próprios tecidos” (TARDIN 2008, 216). Demarcar representa a ação de estabelecer limites. 

A ação de valorizar foi associada à proposta de espaços âncoras que seriam aqueles locais com alta 

qualificação biofísica, onde se inclui, entre outros fatores, o bom estado de preservação da cobertura 

vegetal, e também os valores perceptíveis, como por exemplo, a presença de importantes marcos 

históricos, elementos cênicos e área de emergência visual (TARDIN 2008, 175). Entendeu-se, ainda 

que a melhor forma para evitar degradação ou ocupação, seria reforçar as características já 

existentes e reconhecidas pelos usuários do local, valorizando e reforçando a relevância destes 

espaços enquanto marcos paisagísticos, por isso, o uso do termo valorizar. 

 



300 
 

 

 

Fig. 15: Diagnóstico dos marcos paisagísticos e delimitação das ações projetuais. Fonte: Marta Alves (2012). 

 

Fig. 16: Masterplan do projeto. Fonte: Marta Alves (2012). 
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5 - Considerações finais 

A preservação de paisagens através de normativas criadas pelos diversos entes federativos, não é 

recente. Há inclusive inúmeros casos de sobreposição de legislações que incidem sobre uma 

paisagem com o intuito de preservá-la. No entanto, são comuns os casos em que, apesar da 

existência de uma legislação incidindo sobre a área, a existência de uma normativa não é suficiente 

para garantir sua proteção. Isso demonstra que além da normativa, é necessário que sejam criados 

outros mecanismos ou instrumentos para garantir a preservação destes espaços. 

A investigação que orientou a dissertação seguiu buscando encontrar alternativas viáveis que 

compatibilizassem uso e preservação. Nessa investigação, questões como o valor que atribuímos à 

paisagem e no qual se justifica sua proteção se fizeram presentes ao longo de toda a pesquisa. 

Porque paisagens que tem seu valor e relevância legitimados por legislações que as protegem, 

continuam sendo alvo de ações de degradação? 

Será que todos reconhecem de fato esse valor que foi atribuído às referidas paisagens? Talvez não. A 

inserção do homem nesses ambientes, a vivência e o conhecimento dos motivos que levaram a 

preservação de determinado local podem ser os primeiros passos para criar uma consciência pela 

preservação. 

O histórico de seguidas leis sendo criadas para proteger o mesmo bem, demonstram que a proteção 

legal precisa vir acompanhada de outras ações que não sejam pautadas apenas na repressão ao uso 

e à apropriação humana desses espaços, pelo contrário é importante criar concomitantemente à 

legislação estratégias de uso, manutenção, conservação, educação, valorização dessas 

paisagens/parques tuteladas. Nesse processo de gestão, seja de um parque de valores culturais ou 

ambientais/ecológicos, os usuários precisam participar continuamente das decisões, porque também 

são parte desse ecossistema. Para Serpa (2007) quando se coloca que homem e natureza fazem 

parte de polos opostos que precisam ser mantidos separados para que haja uma preservação do 

natural, está se partindo do pressuposto que seres humanos são ‘destruidores da natureza’, logo 

para uma preservação desse natural exige-se uma “política de preservação/conservação onde seja 

excluída a possibilidade da ação humana, o que não parece solucionar o problema colocado, mas 

apenas agravá-lo. Gerando inclusive um paradoxo (e novo problema), já que obriga os seres humanos 

a resguardarem a natureza bela e intocada’ de sua própria ação”. 

O projeto, aqui incluindo: conceito, referências projetuais e propostas preliminares, tiveram como 

foco aliar a preservação dos aspectos vegetais e geológicos de suma relevância científica presentes 

no Parque da Boca da Barra às atuais formas de apropriação do espaço, sempre buscando um ponto 

de equilíbrio onde ambos pudessem coexistir. 
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Acredito ser possível o desenvolvimento de um desenho que conecte cultura e natureza, integrando 

processos naturais com criações humanas, através do estabelecimento de propostas flexíveis de 

desenho que integrem processos ecológicos à interface cultura-natureza, observando as 

características adaptativas do meio e sua capacidade de resiliência. Para Lister (2007), a 

biodiversidade surge também como um aspecto relevante de adaptação ambiental, pois funciona 

como uma biblioteca de informações que apresenta uma ampla variedade de possibilidades para o 

desenvolvimento futuro da vida, como também apresenta um repertório de respostas para 

mudanças ambientais e distúrbios. E já que não é possível fugir às mudanças, dado que fazem parte 

do processo natural de evolução, e como não é possível prever como o ecossistema irá reagir a 

transformações, pois é um sistema complexo, há que se buscar soluções flexíveis de desenho e 

planejamento que dialoguem com o espaço onde estão inseridos e isso significa também pensar em 

questões econômicas, sociais, políticas e culturais. 

Deste modo, torna-se fundamental considerar nos projetos de parques o processo dinâmico da 

paisagem, sua capacidade de regeneração como mais um agente de transformação, tão eficaz como 

o homem, a inclusão da participação comunitária e de práticas culturais. Conforme aponta 

Berrizbeitia (2007) a intervenção de projeto paisagístico é apenas uma de muitas que irão acontecer, 

o “desenho neste caso é menos sobre permanência e mais sobre antecipação e acomodação do local, 

evolução e adaptação em face da expectativa de distúrbios” (Idem, p.179). Conforme foi apresentado 

brevemente no histórico de ocupação da cidade de Cabo Frio, muitos foram os fatores que 

contribuíram ao longo de milhares de anos para a construção dessa paisagem e continuam a interagir 

num processo constante de ação, reação e adaptação para o equilíbrio deste ecossistema. É 

interessante notar, por exemplo, nessa paisagem a presença dos sambaquis, que são resultado da 

interação do homem com o meio, e que através da capacidade adaptativa de ambos construíram 

juntos esses marcos paisagísticos. 

O fato da área já ter sido fruto de diversas pesquisas em vários campos disciplinares forneceu uma 

grande contribuição para o desenvolvimento do projeto. Dissertações e teses de geógrafos, 

geólogos, biólogos foram muito valiosas, assim como o conhecimento prévio da área resultado de 

dois anos pesquisando a evolução urbana, colhendo registros fotográficos e realizando entrevistas 

com antigos habitantes locais.  Destacamos também a longa luta travada pelos moradores locais pela 

criação do Parque Boca da Barra como parte fundamental dos motivos que me levou a desenvolver a 

presente pesquisa. Os vídeos postados no youtube por usuários do parque e da ilha do japonês 

também forneceram uma base material bastante rica, porque além de mostrar as formas de uso, 

também traziam depoimentos de suas impressões sobre a área, sem a presença do pesquisador 

inquirindo tais questões. 



303 
 

Por fim, há que se apontar a existência de um amplo campo em aberto para o desenvolvimento de 

propostas e pesquisas que consiste em pensar alternativas e instrumentos para a preservação e 

gestão de paisagens tuteladas, pensando os usos e as funções dessas paisagens no contexto urbano 

ou rural, os valores imbricados nessa proteção e as constantes resignificações que fazem parte do 

processo dinâmico de apropriação cultural, sem esquecer os inúmeros atores que interagem e que 

fazem do da paisagem um espaço de luta econômica, social, cultural e ecológica. “A paisagem não 

pode ser mais definida como o objeto passivo da observação humana, mas antes como elemento 

constitutivo do desenvolvimento das sociedades” (GANDY, 2004, p.86). As escolhas e as intervenções 

sobre o espaço demonstram os interesses que estão em pauta e a forma do homem lidar com o 

espaço é uma questão de escolha. 

Caberia, portanto, à arquitetura paisagística, oferecer para a pauta de discussões novas opções de 

escolha. 
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Resumo: O presente trabalho busca identificar a presença da imigração italiana nas paisagens rurais 

do município de Guaporé/Rio Grande do Sul/Brasil. Especificamente, contextualiza-se o processo de 

ocupação da imigração italiana no Rio Grande do Sul, especialmente de Guaporé, as contribuições e 

a materialização da referida etnia nas paisagens rurais, com ênfase para os aspectos relacionados ao 

cenário produtivo e a arquitetura. A pesquisa fundamenta-se na pesquisa bibliográfica dos temas 

centrais e na realização do trabalho de campo, onde faz-se a coleta de material fotográfico para a 

análise. Estabelecida a matriz teórico-conceitual juntamente com a coleta de material em campo, 

realiza-se a análise e as discussões. Desta forma, o colono italiano perpetua-se no cenário produtivo 

através do cultivo de milho e uva, para o consumo próprio e para o comércio local/regional/nacional. 

Sua presença dá-se, também, na arquitetura, uma vez que há a presença de grandes casarões.  

 

Palavras chave: Geografia Cultural; Paisagem; Paisagens Rurais Imigração Italiana; Guaporé. 
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Abstract: The present work seeks to understand the presence of Italian immigration in the rural 

landscapes of the municipality of Guaporé / Rio Grande do Sul / Brazil. Specifically, the 

contextualization of the process of occupation of the Italian Immigration in Rio Grande do Sul, 

especially Guaporé, is investigated, the contributions and materialization of this ethnic group in rural 

landscapes, with emphasis on the aspects related to the productive scenario and the architecture. 

The research is based on the bibliographical research of the central themes, such as the 

accomplishment of the field work, where the collection of photographic material for the analysis is 

carried out. Establishing the theoretical-conceptual matrix together with the collection of material in 

the field, the analysis and discussions are made. In this way, the Italian colonist perpetuates itself in 

the productive scenario through the cultivation of corn in grapes, destined for the own consumption 

and the local / regional / national trade. Their presence also occurs in architecture, since there are 

the presence of large mansions. 

 

Keywords: Cultural Geography; Landscape; Rural Landscapes Italian Immigration; Guaporé. 
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1 - Introdução 

O território do Estado do Rio Grande do Sul constitui-se por uma formação étnica-cultural 

diversificada, resultante de um longo processo de ocupação. Tal processo, ocorreu em fases distintas 

de colonização e de povoamento, originando territorialidades que refletem-se nas múltiplas 

paisagens. (BRUM NETO, 2012). Desta forma, o fator cultural tornou-se determinante nas formas da 

organização do território rio-grandense, bem como, no contraste paisagístico cultural que perpetua-

se até os dias atuais.  

A ocupação territorial do Rio Grande do Sul, iniciou com a chegada dos açorianos em 1732, na região 

sul e litorânea. Posteriormente, chegaram alemães, franceses, italianos e espanhóis, que aos poucos 

foram ocupando a região central do Estado, bem como, toda metade norte, até então coberta pela 

Mata Atlântica. Dentre os povos étnicos citados, destacam-se os italianos, uma vez que, em 

números, foram a etnia mais significativa no Rio Grande do Sul, da mesma maneira, sendo 

responsáveis por grande parte da atual configuração territorial. Tal etnia, foi responsável pelo 

desbravamento de praticamente toda a metade norte do Estado, concentrando-se nas áreas de 

relevo acidentado e com potencial para a agricultura  

Portanto, estas características geográficas, permitiram o desenvolvimento da produção agrícola 

calcada no cultivo de milho, trigo e a uva. Em especial, a produção vitivinicultora veio como 

consequência da tradição e cultura italiana. Hoje, no Planalto Meridional, especialmente nas áreas 

serranas, a produção de uvas e vinho é destaque e movimenta a economia de inúmeros municípios 

oriundos da colonização italiana. Desta forma, a presença desses imigrantes, faz-se presente até os dias 

de hoje, e pode ser identificada através dos elementos culturais e rurais presentes nas paisagens.  
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Em vista disso, o presente estudo, tem como objetivo geral identificar a presença da imigração 

italiana nas paisagens do município de Guaporé/RS, com ênfase aos aspectos relacionados ao espaço 

rural. Como objetivos específicos, busca-se: a) contextualizar o processo de inserção da imigração 

italiana em Guaporé/RS; b) compreender a contribuição da etnia italiana na organização do espaço 

rural; e, c) investigar a materialização da cultura italiana nas paisagens rurais. Assim, a pesquisa 

organiza-se através das etapas: a) fundamentação teórica a respeito dos conceitos centrais da 

pesquisa; b) contextualização do processo de ocupação do território gaúcho, com ênfase na etnia 

italiana, através de levantamento de dados secundários e de pesquisa bibliográfica; c) realização do 

trabalho de campo para obtenção de fotografias das paisagens rurais do município de Guaporé, que 

caracterizam e ressaltam a presença da etnia italiana, possibilitando a interpretação das paisagens; e, 

d) análise dos resultados, perante ao material fotográfico obtido através da prática de campo. 

2 - O conceito de Paisagem na Ciência Geografica 

A Geografia, enquanto ciência, é estruturada por conceitos fundamentais para o desenvolvimento da 

pesquisa socioespacial. Dentre os pilares da referida ciência, destaca-se o conceito de paisagem. O 

mesmo surge com a institucionalização científica-metodológica da Geografia, perdurando ao longo 

das transformações paradigmáticas desta, sendo discutida sob a ótica de diferentes correntes do 

pensamento, ou seja, a compreensão da paisagem acompanhou as metamorfoses estabelecidas 

pelas diversas escolas do conhecimento geográfico, desde a influência positivista até a dialética 

marxista. 

Deste modo, na chamada Geografia Clássica no Século XIX, a paisagem era estudada sob a ótica 

descritiva, ou seja, calcada na observação dos fenômenos, dando ênfase para as questões 

naturalistas. Conforme Cristofolleti (1999), essa abordagem descritiva mostra que, em sua função 

estético-descritiva, a palavra paisagem teve seu desenvolvimento inicial relacionado com o 

paisagismo e com a arte dos jardins. Dentre os autores que contribuíram para os estudos da 

paisagem, destacam-se Alexander Von Humboldt (1769-1859) e Richthofen (1833-1905).  

Na virada e início do século XX, com a institucionalização da Geografia Teorética – Quantitativa, 

novas visões sobre o referido conceito foram surgindo. Salienta-se que no paradigma em questão, a 

filosofia norteadora era o positivismo-lógico, e portanto, os estudos paisagísticos eram de cunho 

mais técnico, priorizando as questões físicas com relação aos aspectos socioeconômicos, 

entendendo-se que ambos os elementos mantinham-se integrados, e assim, poderiam ser 

compreendidos como um sistema. Durante este período o conceito de paisagem sofreu grande 

influência da Teoria Geral dos Sistemas.  
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Segundo Becker (2006, p. 84),  

A análise de sistemas em Geografia utiliza o princípio da conectividade, entendido como a correlação 

e a conectividade entre as variáveis, alcançada por meio da abordagem sistêmica. Na abordagem 

sistêmica, os fenômenos são analisados e considerados como resultado de uma relação entre 

diversos elementos e atributos.  

Com o surgimento da Geografia Crítica em meados dos anos 70 do século XX, renovam-se as 

discussões do corpo científico da Geografia. Conforme Becker (2006, p. 87) “(...) a Geografia Nova, 

propõe novas metodologias e filosofias alternativas em relação ao positivismo, dando uma 

orientação de caráter mais antropocêntrico na visão filosófica do marxismo de Marx e Engels”. Desta 

forma, o conceito de paisagem ganhou um significado mais crítico, ligado a produção de diferentes 

espaços. De acordo com Cavalcanti (2011, p. 69) 

(...) a paisagem é o ponto de partida para a aproximação de seu objeto de estudo que é o espaço 

geográfico, contendo ao mesmo tempo uma dimensão objetiva e subjetiva. A paisagem é expressa 

na forma do espaço ou sua manifestação visível, concebida e percebida, onde a identificação das 

regiões deve se basear no que é essencial no processo de produção do espaço ou a divisão sócio-

espacial. 

Na atual Geografia Humanística, calcada na subjetividade, nas relações com os lugares e no espaço 

vivido, a paisagem, segundo Cavalcanti (2011, p. 71) “(...) é definida como um organismo social 

considerado como um espaço subjetivo, sentido e vivido por cada ser humano, um espaço 

individualizado.” Desta forma, reitera-se as relações culturais e sociais dos indivíduos e suas 

implicações no desenho de múltiplas paisagens.  

2.1 - Cultura e Paisagem 

A Geografia tem como um de seus objetivos compreender a relação estabelecida entre o 

homem/sociedade e natureza. Tal relação perpetua-se nas diferentes formas de organização do 

espaço, que consequentemente, produzem uma multiplicidade paisagística. Na ciência geográfica, 

por meio do estudo cultural, pode-se identificar semelhanças entre os indivíduos de uma 

determinada comunidade, bem como, as particularidades na organização espacial da mesma. Tais 

semelhanças e particularidades evidenciam nas paisagens os traços culturais que os distinguem dos 

demais grupos sociais.  

 

 



310 
 

 

Segundo Wagner e Mikessel (2014, p. 28), o estudo cultural (...) oferece um meio para classificar os 

seres humanos em grupos bem definidos, de acordo com características comuns verificáveis, e 

também um meio para classificar áreas de acordo com as características dos grupos humanos que as 

ocupam.  

Deste modo, salienta-se que o fator cultural atua como intermediário na produção de disparidades 

espaciais, bem como, sendo um dos atores que deixa cravado no espaço as manifestações culturais 

de um povo. Claval (1999, p. 61), aponta que a cultura “(...) é uma criação coletiva e renovada dos 

homens. Ela modela os indivíduos e define o contexto da vida social que são ao mesmo tempo os 

meios de organizar e de dominar o espaço”. 

À medida que o homem ganha o espaço e o define como morada, seus traços culturais são deixados, 

e assim, um espaço dotado de significações passa a ser constituído. Essas significações são 

explicitadas através de uma simbologia. De acordo com Cosgrove (2003 apud CORRÊA 2009, p. 103), 

“(...) toda atividade humana é, ao mesmo tempo, material e simbólica, produção e comunicação”. 

Portanto, a proporção que os grupos sociais tomam conta de seus espaços e os dotam de significados 

e simbologias, infere-se que, o cenário paisagístico também altera-se.  

Reitera-se então que, é a partir da inserção do ser humano (cultura) no espaço que as paisagens 

naturais transformam-se e, portanto, passam a ser nomeadas de paisagens culturais. Muitas 

paisagens diferenciadas constituem-se partindo da existência de culturas, ou seja, da presença 

humana com seus costumes, símbolos e manifestações. Assim, a paisagem ganha significado cultural, 

ou seja, passa de um estado com elementos predominantemente naturais, para outro geografizado, 

podendo assim ser chamada de paisagem cultural. (CAETANO e BEZZI e, 2011). 

De acordo com Wagner e Mikessel (2014, p. 36) entende-se por paisagem cultural 

(...) um produto concreto e caraterístico da interação complicada entre uma determinada 

comunidade humana, abrangendo certas preferências e potenciais culturais, e um conjunto 

particular de circunstâncias naturais. É uma herança de um longo período de evolução natural e de 

muitas gerações de esforço humano. 

Portanto, para compreender a paisagem cultural é necessário que o seu estudo vá além do 

materializado, ou seja, que busque-se detalhadamente entender os passos contrários, bem como, a 

interligação  de  todos os elementos que fazem dela sinônimo de cultura. Sendo a paisagem cultural um 

fragmento do espaço geográfico, pode-se dizer que a mesma, é a concretização de um processo 

sócio-histórico e que, portanto, a compressão apenas do que é visível e atual torna-se insuficiente.  
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Posto isso, o seu reconhecimento deve ir além do visual, revelando o subjetivo, buscando a 

compreensão dos sons, cheiros e da sua alma. (FURNALETTO e KOZEL, 2014). 

As manifestações paisagísticas culturais dão-se em diversos fragmentos espaciais, dentre eles, o 

espaço rural. As simbologias culturais ligadas ao espaço rural relacionam-se com a produção agrícola, 

festas, estrutura fundiária, arquitetura, entre outros. É importante considerarmos que a cultura, no 

que tange o espaço rural e suas paisagens, serve como meio de resistência/permanência a inserção 

das tecnologias e da modernização do campo, que muitas vezes desconsidera e expulsa o processo 

de produção da cultura da área.  

Nesse sentido, concordamos com Cruz, Araújo e Costa (2015, p. 102), quando diz que apesar das 

transformações que o ambiente rural está passando, a cultura tem a capacidade de se permanecer 

resistente, pois são passadas aos descendentes como uma memória coletiva, de resgate de vivências 

e lembranças. É interessante ressaltar que a cultura é um elemento social, impossível de se 

desenvolver individualmente. 

Sendo assim, as paisagens do espaço rural são abrigos para uma vasta manifestação de culturas. No 

caso desta investigação, serão enfatizadas as características arquitetônicas, assim como, o cenário 

produtivo agrícola.  

3 - A Imigração italina no Rio Grande do Sul e no município de Guaporé 

A chegada dos imigrantes italianos no Brasil, em especial ao Rio Grande do Sul, resultou em uma 

transformação do espaço geográfico e, consequentemente, na produção da multiplicidade 

paisagística presente até os dias de hoje. É importante considerarmos que o processo de ocupação 

territorial rio-grandense foi resultado de uma política imperial de incentivo a imigração. Tal política 

visava a exploração de áreas que ainda não haviam sido utilizadas, uma vez que a população da 

então província de São Pedro, concentrava-se praticamente na metade sul do Estado.  

Desta forma, além do incentivo a imigração e a ocupação das terras, um dos propósitos das políticas 

imigratórias na região sul do Brasil, segundo Copatti (2010, p. 24) era de que “a ocupação dos 

espaços vazios no Sul também impediria o ataque de outros povos”. Segundo Santos (1988, p.15) “a 

segunda metade do século XIX marca o começo das migrações maciças dos países “velhos” para as 

nações “novas” onde se instalaram centenas de milhares de europeus”. 
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Até o momento da imigração italiana, no último quartel do século XIX, pode-se dizer que havia uma 

dualidade no Rio Grande do Sul, composta pelas charqueadas ao Sul e Oeste, e pelos imigrantes 

alemães que fixaram-se na depressão central, ocupando os vales do Rio dos Sinos, Caí, Taquari e 

Pardo. (BRUM NETO, 2012). 

Quanto a política imperial, Bernardes (1997, p. 75-76) destaca que: 

Procurando acelerar a expansão da pequena propriedade de trabalho livre, o governo imperial criou, 

dentro de um grande plano, uma série de colônias no sul do país, destinadas a serem povoadas por 

italianos. No Rio Grande do Sul, as colônias deste plano foram Caxias, Conde D’Eu e Dona Isabel 

(1874-75), que deveriam constituir uma continuação da área já ocupada por alemães ao norte de 

Porto Alegre. (...) Os peninsulares, deste modo, conquistaram a região das araucárias em um ritmo 

muito mais acelerado do que os alemães. 

Sendo assim, a imigração italiana teve papel fundamental no desbravamento nas áreas de mata. 

Iniciou-se a ocupação no rebordo do planalto e posteriormente nos campos de cima da serra. Nessa 

perspectiva, sobre a imigração italiana, Curtis (1963 p. 32) salienta:  

Na década de 1870, fixam-se serra acima, nas selvas dos afluentes do curso superior do Taquarí, 

entre os 600 e 800 metros, as colônias de Caxias (a pérola das colônias italianas). Garibaldi e Bento 

Gonçalves, já chamadas, com acerto, o cerne das colônias ítalo rio-grandenses. Avolumou-se, 

rapidamente, a imigração italiana, propiciando a formação de novos núcleos nesta zona pioneira: 

Alfredo Chaves (Veranópolis), 1884; Antônio Prado, 1886; Guaporé, 1892, constituindo-se no 

planalto oriental, à semelhança do que ocorrerá na encosta da serra com os alemães, uma zona 

característica de colonização italiana. 

Desse modo, ressalta-se que, a partir da ocupação da metade norte do Rio Grande do Sul, em 

especial na região serrana, uma nova configuração espacial era dada ao território gaúcho. Até a 

segunda metade do Século XIX, a referida área era marcada pela presença da mata fechada, 

contrastando com a grande propriedade e as charqueadas ao sul do Estado (Fig. 1). 

Em termos espaciais, a grande maioria dos municípios que surgiram decorrentes da referida 

imigração, possuíam um território inferior aos demais já constituídos no Estado. Naquele período, 

particularmente no final do Século XIX e início do Século XX, a grande quantidade de distritos e 

comunidades pertencentes ao seus municípios-mães foram desmembrando-se e criando novas 

unidades municipais.   
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Em vista disso, pode-se inferir que os imigrantes italianos foram os grandes responsáveis pela 

(re)configuração territorial do Rio Grande do Sul. A diversidade de costumes trazidos por eles deu 

origem a uma heterogeneidade de formas na organização espacial no Estado. Como aspectos 

relevantes, destaca-se a arquitetura, que materializou as preferências na organização de suas 

moradas, bem como, a produção agrícola, alicerçada na produção de milho, trigo e uva. (BRUM 

NETO, 2012). 

A chegada da etnia ítalo no Estado, foi de início, bastante dificultosa. As áreas que haviam sido 

destinadas para a colonização, conforme já mencionado, eram ocupadas por matas. Sendo assim, 

além das dificuldades nas instalações, os imigrantes italianos tinham como tarefa a abertura da 

mata, a retirada da madeira e do material basáltico oriundo do Planalto. A madeira e o basalto 

obtidos, serviram de matéria-prima para construção de suas casas e para a delimitação das áreas.  

Dentre os municípios fundados por imigrantes italianos, destaca-se Guaporé, o qual é a unidade de 

investigação deste trabalho. A colônia foi criada em 1892, sendo resultado do desmembramento de 

parte dos territórios de Lajeado e Passo Fundo. Logo, imigrantes das colônias de Bento Gonçalves, 

Caxias do Sul e Veranópolis chegaram ao local. Destarte, em 1896 a colônia já contava com 7 mil 

habitantes, na sua maioria italianos. Em 1910 já eram 30 mil habitantes espalhados por todos 

distritos do município. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ, 2017). 

Fig. 1: Mapa da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Fonte: Brum Neto, Helena. (2017). 
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4 - O contexto geografico do municipio de Guaporé/RS 

Localizado na metade norte do Rio Grande do Sul, na Microrregião Geográfica que leva o seu nome, 

o município de Guaporé (FIGURA 2) tem como limite a norte, Serafina Corrêa, a noroeste, União da 

Serra, a oeste, Arvorezinha, a sudoeste, Anta Gorda, ao sul, Dois Lajeados, a sudoeste, Fagundes 

Varela, a leste, Vista Alegre do Prata, e a nordeste, Nova Bassano. O referido município, possui um 

território de 298 km² e uma população de 22.814 habitantes (IBGE, 2010), sua densidade 

demográfica é de 76,64 hab/km².  

Em meio a Mata Atlântica, o município apresenta altitudes que variam de 450 metros nas áreas 

centrais, até 700 metros nos pontos mais elevados. Seu território está totalmente sobre o Planalto, 

apresentando formação rochosa basáltica. (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNAÇA E GESTÃO, 

2017). 

Seu clima é caracterizado por apresentar temperaturas médias anuais de 16º à 18º graus, tendo 

chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Os índices pluviométricos variam de 1700 até 1900 

milímetros anuais. Tais características climáticas são favoráveis para a produção agrícola, que tem 

como base o cultivo de milho, soja e uva. (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNAÇA E GESTÃO, 

2017). 

 
Fig. 2: Mapa de localização do município de Guaporé/RS 
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Pontua-se que, anterior ao desenvolvimento da economia da indústria joalheira e de lingerie, o setor 

primário teve papel fundamental do desenvolvimento territorial, econômico e social de Guaporé. 

Seus principais produtos agrícolas eram arroz, feijão, milho, soja, laranja e uva. Contava ainda com 82 

casas de negócios e algumas indústrias, destacando-se na produção de aguardente, banha, vinho, 

ovos e queijo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ, 2017). 

5 - As paisagens rurais de Guaporé/RS 

Os estudos sobre a diversidade paisagística e cultural no Rio Grande do Sul, permitem-nos 

compreender de maneira particular, as contribuições de cada etnia para tal configuração. Sendo 

assim, com a chegada dos imigrantes italianos no final do século XIX, desenvolveram-se inúmeras 

atividades, com destaque para a atividade agrícola, que imprimia no território distintas configurações 

paisagísticas. Nesse sentido, a referida etnia trouxe em sua bagagem os conhecimentos com o 

manejo da terra, uma vez que em seus municípios de origem a atividade que mais se desenvolvia era 

a agricultura. 

Além da sua contribuição no cenário produtivo agrícola, os italianos tiveram papel fundamental na 

organização espacial dos municípios que foram se originando em função da sua chegada. Desta 

forma, na unidade territorial investigada, a presença da imigração ítalo também pode ser vista nos 

aspectos arquitetônicos.  Em vista disso, nas áreas rurais de Guaporé, é muito comum encontrar 

grandes casarões produzidos com a madeira retirada da Mata Atlântica, acompanhados de porões 

feitos de pedra basáltica.  

5.1 - Paisagens e cenário produtivo em Guaporé/RS 

Conforme dados secundários obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

(2001, 2004, 2008, 2012 e 2015), a produção agrícola de Guaporé é bastante diversificada. Nas 

propriedades de pequeno e médio porte, são produzidas em maior número as culturas da erva-

mate, milho, uva e soja. Como característica da imigração italiana podemos apontar a cultura do 

milho e da uva. 
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Fig. 3: Paisagem do cultivo do milho em Vila Linha 7ª em Guaporé/RS. 

Fonte: Trabalho de campo, (Janeiro, 2017). Org: PESSETTI, M. 
 

É importante salientarmos que o primeiro grão de milho não foi trazido pelos Italianos, uma vez que 

o mesmo é nativo da América, porém o desenvolvimento maior da produção na metade norte do Rio 

Grande do Sul foi resultado da sua inserção no espaço. Assim, no caso de Guaporé, a referida cultura 

perpetua-se como a segunda maior produção agrícola. Em vista disso, conforme podemos observar 

na Fig. 3, a materialização dessa etnia encontra-se perpetuada nas paisagens rurais do referido 

município, como pode ser observado na realização do trabalho de campo, bem como, em toda a área 

rural do recorte espacial analisado.  

 
Fig. 4: Paisagem do cultivo de milho as margens da RS 129, em Guaporé/RS. 

Fonte: Trabalho de campo, (Janeiro, 2017). Org: PESSETTI, M. 
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De acordo com Trombini, Larote e da Rosa (2017, p. 12) “A grande maioria dos imigrantes italianos 

eram oriundos de regiões montanhosas da Itália e trouxeram consigo técnicas e práticas agrícolas. 

Na Itália praticavam a agricultura para o consumo alimentar”. Desta forma, ao instalarem-se nas 

propriedades que possuíam características geográficas semelhantes as de seus locais de origem, de 

acordo com a Fig. 4, o milho passou a ser cultivado, sendo utilizado para diversas finalidades, dentre 

elas a produção de farinha, aproveitada para o preparo da polenta e de bolos, bem como, servindo 

como alimentação de animais, especialmente os suínos. Aliava-se uma agricultura de subsistência 

com a mão de obra familiar.  

Boni e Costa (1982) apud Larote e da Rosa (2017, p. 12) salienta que 

Inicialmente a colônia do imigrante italiano voltava-se para o suprimento das necessidades caseiras, 

num sistema de policultura. O colono tinha como interesse plantar os gêneros necessários para sua 

família e só depois colocar os excedentes para o mercado regional ou mesmo nacional. 

Desta forma, o cultivo do milho foi um dos pilares iniciais para o desenvolvimento local/regional das 

áreas em que os imigrantes italianos se instalaram. Na unidade municipal investigada nesta pesquisa, 

o cultivo de milho perpetua-se como uma das principais culturas agrícolas, sendo produzido desde a 

origem da referida municipalidade.  

Nesse sentido, além do milho, a presença da etnia italiana faz-se materializada na produção 

vitivinicultora do município de Guaporé. No que refere-se as lavouras permanentes, de acordo com 

os dados secundários do IBGE (2001, 2004, 2008, 2012 e 2015), o cultivo da uva é a segunda maior 

produção da unidade territorial em análise, perdendo apenas para a produção de erva-mate.  

Desta forma, a produção vitivinicultora tornou-se a grande marca da presença de imigrantes italianos 

no Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha, em municípios como Caxias do Sul e Bento 

Gonçalves (BRUM NETO, 2017). Uma vez que grande parte da população que formou Guaporé era 

oriunda da colônia de Bento Gonçalves, o cultivo da uva na municipalidade mencionada, seria apenas 

uma consequência.  

Salienta-se que a primeira videira não foi inserida no Brasil pelos italianos, e sim pelos portugueses 

em 1535 na Capitania de São Vicente, porém sua produção só ganhou destaque com a chegada das 

famílias italianas (FALCATE, 2014). Portanto, a uva já era cultiva por jesuítas e alemães quando a 

imigração italiana ocupou o espaço do Rio Grande do Sul.  

Vale ressaltar, segundo Brum Neto (2017, p. 17), 

A tradição do cultivo de uva pelos italianos e seus descendentes encontra alguns argumentos que 

procuram explicá-la nos seus territórios de origem. Como esses imigrantes eram provenientes de 
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Vêneto, Friuli, Lombardia e Trento, em sua maioria, já tinham conhecimentos em relação à produção 

de uva e à vitivinicultura, pois essas regiões eram reconhecidas como tradicionais áreas de produção 

vinícola da Itália. 

Deste modo, além da tradição da produção de vinhos, os italianos trouxeram nas suas bagagens 

conhecimentos técnicos que vieram a contribuir para o aperfeiçoamento do cultivo. Assim, a 

vitivinicultura passou a ganhar destaque, tornando-se fonte de renda e de desenvolvimento de 

famílias, bem como, de municípios e dos contextos regionais em que estavam inseridos.  

No caso de Guaporé, a vitivinicultura é produzida em maior escala nas vinícolas, contudo, infere-se 

que, também, é bastante significativa a produção caseira dos vinhos nas propriedades de pequeno 

porte, com destino ao consumo próprio, assim como, o comércio em feiras. Durante a realização do 

trabalho de campo, foram visitados dois estabelecimentos produtores, uma vez que a quantidade de 

vinhas nas suas propriedades é a maior concentração do município.  

 
Fig. 5: Mosaico que representa a paisagem da vitivinicultura em Guaporé/RS.  

Fonte: Trabalho de campo, (Janeiro, 2017). Org: PESSETTI, M. 

Nesse sentido, nos estabelecimentos visitados, são produzidas as uvas: Francesa, Isabel, Cabernet e 

Merlot. Todo o cultivo dos referidos locais é voltado para a produção de vinhos, sucos e espumantes. 

Tais produtos são comercializados a nível local/regional/nacional.  

Pode-se constatar, conforme a Fig. 5 que, as videiras são organizadas em fileiras, ocupando extensas 

áreas de relevo acidentado e com solo que favorecem sua produção. Cabe destacar que, o município 
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de Guaporé perpetua-se entre os maiores produtores de uva da Microrregião em que está inserida. 

(IBGE, 2001, 2004, 2008, 2012 e 2015). 

5.2 - Paisagens e arquitetura italiana 

Outra característica das paisagens rurais bastante pertinente quando nos referimos a imigração 

italiana em Guaporé, é a questão arquitetônica. De acordo com Voigt (2013, p 147) “(...) o estilo das 

casas constitui-se, em outra importante singularidade, pois demonstra as preferências e as técnicas 

distintas desenvolvidas pelas culturas, bem como a funcionalidade da residência.”. 

Desta forma, as residências dos italianos constituem-se como um grande legado sociocultural na 

unidade territorial analisada. Salienta-se que, a arquitetura do italiano não tem as mesmas 

características do alemão, contudo, possui uma relevante identidade cultural.  

Durante o trabalho de campo, foi possível perceber a grande presença das casas tipicamente 

italianas. Além de fotografias obtidas, pode-se contar com um acervo fotográfico da Prefeitura 

Municipal de Guaporé, onde foram fotografadas outras localidades não contempladas no campo.  

Ao logo do trajeto percorrido pode-se observar a presença de grandes casarões feitos com a madeira 

retirada da mata. Assim, percebe-se que, em todas as residências há a presença de porões, sendo os 

mesmos destinados para o armazenamento de produtos e alimentos (Fig. 6). 

 
Fig. 6: Mosaico que representa a arquitetura típica italiana em Guaporé/RS. Fonte: Trabalho de Campo, 2017; Prefeitura 

Municipal de Guaporé/Caminhos de Guaporé/RS, 2017. Org: PESSETTI, M. 

Reitera-se que, as residências dos colonos italianos passaram por diferentes fases. Tais 

temporalidades eram resultantes do processo de desenvolvimento de técnicas e da própria 
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exploração do espaço (BRUM NETO, 2010). Nas imagens que compõem o mosaico fotográfico (Fig. 6) 

podemos constatar algumas diferenças que evidenciam essas etapas. As fotografias A, B e C mostram 

residências produzidas no início do povoamento, uma vez que foram construídas com a madeira, 

único material disponível durante o início da colonização. Posteriormente, processou-se um 

desenvolvimento de técnicas, desse modo, houve o aprimoramento das construções, que passaram a 

ser construídas com alvenaria. (Fotografias D e E – Mosaico 6) 

Muito embora ocorresse um aprimoramento de técnicas e a mudança dos materiais utilizados para a 

construção de suas casas, é importante evidenciar que o desenho das residências é o mesmo. Em 

todas as fotografias (Fig. 6), podemos ver a presença de grandes construções, cobertas por telhas de 

barro e por zinco, bem como, a existência dos porões.  

6 - Considerações finais 

O objetivo desta pesquisa estabeleceu-se na investigação das marcas da imigração italiana nas 

paisagens rurais de Guaporé/RS, especialmente no que se refere ao cenário produtivo agrícola e nas 

características arquitetônicas. Tal análise foi possibilitada pelo levantamento de dados secundários 

do Sistemas de Recuperação Automática – SIDRA/IBGE (2001, 2004, 2008, 2012 e 2015) referente da 

produção agrícola, fundamentação teórica sobre os conceitos centrais da pesquisa, assim como, a 

realização do trabalho de campo. 

Sendo assim, pode-se perceber que nas paisagens rurais do município de Guaporé, existe uma 

grande influência da imigração italiana. No que concerne o cenário produtivo agrícola, a presença do 

colono italiano dá-se no cultivo da milho e uva. A respeito do milho, as paisagens decorrentes da 

mesma ocupam grande parte da sua área rural. De tal produção, é gerada a farinha de trigo utilizada 

para o preparo de bolos e da polenta, tal como, servindo de alimento para a pecuária.  

No que tange a produção da uva, a presença dos italianos se estabelece de maneira mais intensa. 

Desta forma, podemos inferir que a produção de uvas e vinhos caracteriza a presença da 

descendência italiana no município em análise. A uva é cultivada desde o surgimento da colônia que 

deu origem ao município de Guaporé, sendo destinada para a produção e comércio de vinhos e 

sucos.  

Em relação as características arquitetônicas, os imigrantes italianos desenvolveram a construção de 

grandes casarões feitos e madeira e alvenaria. Tais construções podem ser visualizadas em grande 

parte das propriedades de Guaporé. Nesse sentido, reitera-se que em alguns desses casarões, 

mesmo não servindo mais de morada, são preservados pelas famílias, estabelecendo na área um 

contraste entre o novo e o velho. 
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Assim sendo, ao final desta pesquisa, constata-se que a unidade territorial analisada recebeu e ainda 

recebe grande influência da imigração italiana nas suas paisagens rurais. Destaca-se que, a influência 

de tal etnia vai além dos cenários produtivos e da arquitetura, ou seja, perpetuam-se outras marcas 

que extrapolam as paisagens rurais.  
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