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Apresentação 

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI), enquanto plataforma de intercâmbio, debate e difusão 

de conhecimentos sobre os territórios e as culturas ibéricas, vai promover a XVIII Edição 

do Curso de Verão, de 9 a 13 de julho de 2018, subordinada ao título genérico “Novas 

fronteiras, outros diálogos: Património Cultural, Cooperação e Desenvolvimento Territorial”. 

O CEI, ao reforçar com esta iniciativa o diálogo além-fronteiras, honra os seus 

compromissos com os espaços fronteiriços ao apostar num curso que prossegue os 

seguintes objetivos:  

(i) incentivar o diálogo entre saberes e investigadores visando alargar redes e consolidar 

parcerias com entidades do espaço ibérico, tanto europeu e africano como latino-

americano, afirmando o CEI como centro de transferência de conhecimento 
designadamente entre os países de língua portuguesa; 

(ii) identificar e valorizar os recursos do território, naturais e humanos, materiais e 

intangíveis, enquanto fatores críticos e estratégicos do desenvolvimento (património 

cultural, paisagem, cultura, etc.);  

(ii) analisar comparativamente dinâmicas económicas e sociais em diferentes contextos 

espaciais, estimulando a apresentação e o debate de programas, iniciativas e boas 

práticas que concorram para a coesão económica, social e territorial; 

 (iv) valorizar o trabalho de campo como estratégia pedagógica e de promoção do 

património natural e cultural, sobretudo o localizado em geografias e contextos 

regionais mais remotos como são os do interior raiano. 

Além de Comunicações e Trabalhos de Campo, o Curso incluirá Conferências, Mesas 

Redondas e Oficinas. Tendo presente que 2018 foi declarado o Ano Europeu do Património 

Cultural, as apresentações e debates, abordarão também os seguintes temas gerais: 

. Patrimónios, paisagens e desenvolvimento local;  

. Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais; 

. Cooperação e desenvolvimento: novas fronteiras, outros diálogos. 

Trabalho de Campo 

O curso integra visitas de estudo onde serão apresentados e debatidos temas relacionados 

com as diferentes formas que as paisagens e os patrimónios assumem na área fronteiriça 

entre Portugal e Espanha (Beira Interior). 

Créditos 

O Curso de Verão será creditado pela Univ. de Salamanca 

Coordenação 

Rui Jacinto (Univ. Coimbra), Valentín Cabero Diéguez, María Isabel Martín Jiménez e José 

Ignacio Izquierdo Misiego (Univ. Salamanca) 

Organização 

Alexandra Isidro, Ana Margarida Proença e Ana Sofia Martins  
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XVIIIº Curso de Verão 
Novas fronteiras, outros diálogos: 

Património Cultural, Cooperação e Desenvolvimento Territorial 
 

Programa 
 

 
9 Julho – Segunda feira 
Coimbra: Faculdade de Letras da Univ. de Coimbra (Anfiteatro III - 4.º piso) 
 
9.30 horas – Abertura 
 
Patrimónios, paisagens e desenvolvimento local 
10.00 horas – (i) Património Cultural 
Moderação: Valentín Cabero Diéguez (Univ. Salamanca); Rui Jacinto (Univ. Coimbra) 
 
. A família Turriano - Arquitectura e Branding na Casa de Habsburgo e na Casa de Bragança 

- Pedro Manuel Pereira da Silva Tavares (Univ. de Évora – CHAIA) 
. A dimensão simbólica do lugar e do patrimônio nos Açores de Joel Neto: uma leitura 

interdisciplinar entre Literatura e Geografia Cultural - Márcia Manir Miguel Feitosa 
(Univ. Federal do Maranhão, BR – UFM) 

. Singularidades na identificação e caracterização de territórios: o património imaterial na 
definição de paisagens sonoras e na exteriorização de um imaginário real - Helena 
Santana (Univ. de Aveiro); Rosário Santana (Instituto Politécnico da Guarda) 

. Patrimônio Cultural e territorialidade quilombola: desafios e avanços - Maria Amelia Reis 
(Univ. Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO); Maria do Rosário Pinheiro 
(Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação –FPCE– Univ. de Coimbra) 

 
12.00 horas – Almoço 
 
14.15 horas – (ii) Patrimónios e paisagens 
Moderação: Lúcio Cunha (Univ. Coimbra); María Isabel Martín Jiménez (Univ. Salamanca) 
 
. Biodiversidade: o paradigma da complexidade - Messias Modesto dos Passos (Univ. 

Estadual Paulista UNESP – Presidente Prudente) 
. Desertificação x Arenização no Brasil – Dirce Maria Antunes Suertegaray (POSGEA- Univ. 

Federal do Rio Grande do Sul, BR – UFRGS) 
. O Patrimônio Cultural como fator de Desenvolvimento Territorial no vale do rio Munim, 

Estado do Maranhão - Antonio Cordeiro Feitosa 
 
16.30 horas – Coimbra (Percurso urbano) –  Tempos de Coimbra 
 
17.45 horas – Rota Eduardo Lourenço – Miguel Unamuno 
A casa da escrita neorrealista - António Pedro Pita 
Andanças e reflexões transfronteiriças - Valentín Cabero Diéguez; Rui Jacinto 
Encerramento - Prof. Eduardo Lourenço (a confirmar) 
 
20.00 horas – Jantar 
 
21.30 horas – Momento cultural 
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10 Julho – Terça feira 
Trabalho de campo: Rota Ibérica I. Paisagens e Territórios 

Roteiro: Coimbra – Tondela – Viseu – Penalva do Castelo – Guarda 
 
 
11 Julho – Quarta feira  
Guarda: Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 
 
9.30 horas – Sessões Paralelas 

Local: Sede CEI Local: Biblioteca Municipal Eduardo 
Lourenço 

Patrimónios, paisagens e 
desenvolvimento local 

 (iii) Paisagens e Patrimónios 
Moderação: Lúcio Cunha (Univ. Coimbra) 
 
. Areiais do Sudoeste do Rio Grande do Sul: 

uma proposta metodológica para o 
estudo da fisiologia da paisagem - Éder 
Luís da Silva Rodrigues (Univ. Federal do 
Rio Grande do Sul)  

. Paisagem cafeeira e identidade cultural: 
estratégia de territorialização a partir da 
produção dos cafés especiais no eje 
Cafetero-Colômbia - Luisa Fernanda 
Durán Montes (Univ. Estadual Paulista, 
UNESP - Presidente Prudente) 

. Trilhando pela paisagem cultural de 
Alcântara/ Maranhão/ Brasil - Ana Rosa 
Marques (Univ. Estadual do Maranhão, 
BR - UEMA) 

. Viagens de Camilo - Daniela Maria Vaz 
Daniel 

. Sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale 
do Côa e Siega Verde: cooperação 
transfronteiriça na gestão de um bem 
classificado como património mundial 
pela UNESCO - José Paulo Francisco 
(Arqueólogo) 

. Las romerías de la Raya hispano-lusa. 
Estudio antropológico y propuesta 
para un itinerario cultural de varias 
devociones de frontera - Pedro Javier 
Cruz Sánchez (Univ. Trás-os-Montes e 
Alto Douro - UTAD; Centro de Estudos 
Transdisciplinares para o 
Desenvolvimento -CETRAD) 

 

 

Dinâmicas socioeconómicas em diferentes 
contextos territoriais 

(i) Iniciativas de desenvolvimento local 
Moderação: Jose Ignacio Izquierdo Misiego 

(Univ. Salamanca) 
. A importância das opes (organizações 

promotoras de empreendimentos 
económicos solidários) como apoio para 
inclusão social em comunidade de 
catadores de materiais recicláveis - o caso 
da comunidade da Vila Princesa - 
localizada em Porto Velho - Rondônia - 
Maria Madalena Ferreira (LABCART-
Fundação Univ. Federal de Rondônia – 
UFR) 

. A Inclusão Social e a Promoção do Território 
Nacional – Bárbara Moreira 

. O lugar e o todo - indisciplina escolar 
percecionada por professores nos anos 90 
- Fernando Manuel Videira dos Santos 

. Avaliação do potencial turístico do “Forte 
Real Príncipe da Beira”, Localizado No 
Município de Costa Marques-Ro-Fronteira 
entre Brasil e República da Bolívia, como 
monumento histórico colonial e indutor de 
desenvolvimento local (DLIS) - Marta 
Pereira Alexandria e Maria Madalena 
Ferreira (Univ. Federal de Rôndonia – 
UFR) 
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11.15 horas – Sessões Paralelas 
 

Local: Sede CEI Local: Biblioteca Municipal Eduardo 
Lourenço 

Patrimónios, paisagens e 
desenvolvimento local 
(iv) Paisagem e ambiente 
 
Moderação: Gonçalo Poeta (IPG) 
 
. Clima Urbano em Cuiabá/MT: A dimensão 

do risco em áreas de alta Vulnerabilidade 
Socioespacial - Aristóteles Teobaldo Neto 

. Educação no contexto da gestão FLONA de 
Tefé, AM, Brasil - Maíra Suertegaray 
Rossato (Colégio de Aplicação Univ. 
Federal do Rio Grande do Sul) 

. Potiguaras da Paraíba: paisagem e gênero 
de vida - Thiago Romeu de Souza (Univ. 
Federal de Campina Grande – UFCG) 

. Uso de SIG, como instrumento de gestao do 
patrimonio publico com potencial 
turistico, na cidade de Porto Velho-
Rôndonia-Amazonia Ocidental   - Vitoria 
Regia Mesquita (Univ. Federal de 
Rôndonia- UFR) e Maria Madalena 
Ferreira 

. O uso de embalagens tetra pak como 
alternativa sustentável no isolamento 
térmico de residências de famílias de 
baixa renda em Porto Velho – Rondônia - 
Vera Lúcia de Almeida, Lorrana Jhulian 
Alves Santos, Rogério Batista Silva, Luma 
Damon de Melo Oliveira. Orientador, 
Professor Me. Jose Geraldo Silva (Univ. 
Luterana do Brasil - ULBRA) 

. Erosão marginal na área urbana de Porto 
Velho, Rondônia, Brasil - Juci Theodoro, L. 
Cunha, E. P. Silva Filho, C. Baratta, 
M.M.Ferreira (Univ. de Coimbra/ 
CEGOT/ Univ. Federal de Rondônia) 

Dinâmicas socioeconómicas em diferentes 
contextos territoriais 

(ii) Desenvolvimento rural 
 
Moderação: María Isabel Martín Jiménez 

(Univ. Salamanca) 
 
. Políticas públicas de apoio à agricultura 

familiar: o caso do Programa de 
Desenvolvimento Rural Sustentável no 
Estado de São Paulo – Brasil - Antonio 
Nivaldo Hespanhol (UNESP – Presidente 
Prudente) 

. A Política de Desenvolvimento Territorial e 
os desencontros Institucionais no Vale do 
Itapecuru/MA - José Sampaio de Mattos 
Junnior, Ronaldo Barros Sodré, Igor 
Sousa Breno (Univ. Estadual do 
Maranhão – UEMA) 

. Arranjos institucionais e Políticas Públicas: 
uma análise do PNAE nos municípios de 
Dracena e Regente Feijó, Estado de São 
Paulo, Brasil - Ellen Tamires Pedriali 
Colnago; Rosangela Aparecida de 
Medeiros Hespanhol (UNESP – 
Presidente Prudente) 

. Redes agroalimentares alternativas: 
dinâmicas socioeconómicas orientadas 
desde a produção, um modelo alternativo 
numa realidade diferenciada. Caso 
Medellín-Colômbia - César Andrés Alzate 
Hoyos (Univ. Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho - UNESP, Campus 
Presidente Prudente, São Paulo, Brasil) 

. Agricultura Urbana e segurança alimentar 
na Região de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo, Brasil - Rosângela Ap. de 
Medeiros Hespanhol (UNESP – 
Presidente Prudente) 
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14.30 horas – Sessões Paralelas 
 

Local: Sede CEI Local: Biblioteca Municipal Eduardo 
Lourenço 

Cooperação e desenvolvimento: novas 
fronteiras, outros diálogos 
 
Moderação: Rui Jacinto (Univ. Coimbra) 
 
. Poder local e governos republicanos - 

Francisco José Araújo (Univ. Estadual do 
Maranhão, BR – UEMA) 

. O papel das variáveis domésticas e externas 
para o desenvolvimento da democracia na 
África lusófona - Thaís de Oliveira Queiroz 
(Univ. de Coimbra) 

. Questão Racial em Foco: Desafios na 
Produção Legislativa do Brasil - Ana Júlia 
França Monteiro (Centro de Estudos 
Sociais – Univ. de Coimbra) 

. Para uma análise comparativa da dinâmica 
de classe em Portugal e Brasil - Franci 
Gomes Cardoso (Univ. Estadual do 
Maranhão, BR – UEMA) 

. A guerra do contestado, um crime contra a 
humanidade no território brasileiro: a 
paisagem e o patrimônio secular como 
possibilidade de desenvolvimento local, em 
Lebon Régis, SC - Nilson Cesar Fraga (Univ. 
Estadual de Londrina, BR - UEL) 

 

Dinâmicas socioeconómicas em diferentes 
contextos territoriais.  

(iii) Cidade e desenvolvimento urbano  
Moderação: Valentíin Cabero Diéguez (Univ. 

Salamanca) 
 
. Metropolização, revitalização e 

gentrificação: realidades urbanas no 
século XXI - Álvaro Ferreira (Pontifícia 
Univ. Católica do Rio de Janeiro - PUC-
Rio) 

. A propriedade da terra como elemento da 
desigualdade socioespacial nas cidades 
brasileiras - Arlete Moysés Rodrigues 
(UNICAMP) 

. O património como projeto de intervenção 
urbana. O caso do Colégio da Trindade da 
Univ. de Coimbra - Joana Capela de 
Campos e Vítor Murtinho (Dep. 
Arquitetura da Fac. de Ciências e 
Tecnologia da Univ. de Coimbra) 

. Programa de educação e mediação 
intercultural em museus: a formação de 
educadores para a constituição de uma 
comunicação inclusiva (PEMIM) - Daniela 
Machado Millan, Silvilene de Barros 
Ribeiro Morais, Maria do Rosário 
Pinheiro, Maria Amélia de Souza Reis 
(Univ. de Coimbra e Univ. Federal do 
Estado do Rio de Janeiro) 

. As redes das agências de difusão artístico-
culturais internacionais e o mercado 
cultural global - Cristiane Marques de 
Oliveira (Univ. de Coimbra - Centro de 
Estudos Contemporâneos do Séc. XX) 
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16.00 horas – Mesa redonda: Património e cultura: múltiplos olhares 
Moderação: António Pedro Pita (Univ. Coimbra) 

 

. Leituras históricas das paisagens do Império Romano na área fronteiriça entre Portugal e 
Espanha (Beira Interior) - Pedro C. Carvalho (Fac. Letras Univ. de Coimbra. CEAACP) 

. Um problema de história ibérica: o combate judiciário nos costumes medievais da Guarda e 
de Ribacôa - Rita Costa Gomes (Univ. de Towson) 

. Cultura material contemporânea, património industrial e desenvolvimento local/regional: o 
sector mineiro - João Paulo Avelãs Nunes (DHEEAA/FLUC e CEIS20/Univ. de Coimbra) 

. Metrópole e arte: exposições itinerantes no contexto da economia globalização - José 
Borzacchiello da Silva (Univ. Federal do Ceará – UFC; PUC-Rio) 

 
17.45 horas  
Lançamento do livro “Lugares e territórios: património, turismo sustentável, coesão 

territorial” - Iberografias 33 (edição CEI – Âncora Editora) 
 
18.00 horas – Guarda: percurso urbano: Rota Eduardo Lourenço – Miguel de Unamuno 

Roteiro: Torre de Menagem; Centro Histórico 
 
 
12 Julho – Quinta-feira Trabalho de campo: Rota Eduardo Lourenço – Miguel de 

Unamuno 
Roteiro: Guarda – Jarmelo – S. Pedro do Rio Seco / Vilar Formoso / Almeida - Salamanca 
 
 
 
 
13 Julho – Sexta-feira 
Salamanca: Faculdade Geografia e História - Univ. de Salamanca 
 
9.15 horas – Conferência 
Pensamiento crítico y conservación del patrimonio cultural - Valentín Cabero (Universidad 

de Salamanca) 
 
La gestión y conservación del patrimonio natural y cultural en la raya hispanolusa  

(Salamanca y Zamora / Beira Interior Norte y Tras-os-Montes) - Victor Casas 
(Biólogo y Gestor de las Casas del Parque de Los Arribes y Sanabria) 

 
10.30 horas - Salamanca (Percurso urbano): Rota Eduardo Lourenço – Miguel de 

Unamuno 
Roteiro:  
Edificio Histórico de la Univ. de Salamanca – José Ignacio Izquierdo Misiego 
Casa Museu Miguel de Unamuno – Ana Chaguaceda Toledano 
Patio de Escuelas Menores – Cielo de Salamanca – Marta García Gasco 
 
13.00 horas – Clausura 
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Índice 
 

Eixos temáticos 
 
 

Patrimónios, paisagens e desenvolvimento local 
 

(i) Património Cultural 
. A família Turriano - Arquitectura e Branding na Casa de Habsburgo e na Casa de Bragança 

- Pedro Manuel Pereira da Silva Tavares (Universidade de Évora – CHAIA) 
. A dimensão simbólica do lugar e do patrimônio nos Açores de Joel Neto: uma leitura 

interdisciplinar entre Literatura e Geografia Cultural - Márcia Manir Miguel Feitosa 
(Universidade Federal do Maranhão, BR – UFM) 

. Singularidades na identificação e caracterização de territórios: o património imaterial na 
definição de paisagens sonoras e na exteriorização de um imaginário real - Helena 
Santana (Universidade de Aveiro); Rosário Santana (Instituto Politécnico da Guarda) 

. Patrimônio Cultural e territorialidade quilombola: desafios e avanços - Maria Amelia Reis 
(Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO); Maria do Rosário 
Pinheiro (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação –FPCE– Universidade de 
Coimbra) 

  
(ii)Patrimónios e paisagens 

. Biodiversidade: o paradigma da complexidade - Messias Modesto dos Passos (UNESP – 
Presidente Prudente) 

. Desertificação x Arenização no Brasil – Dirce Maria Antunes Suertegaray (POSGEA- 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, BR – UFRGS) 

. O Patrimônio Cultural como fator de Desenvolvimento Territorial no vale do rio Munim, 
Estado do Maranhão - Antonio Cordeiro Feitosa 

  
  

(iii) Paisagens e patrimónios 
. Areiais do Sudoeste do Rio Grande do Sul: uma proposta metodológica para o estudo da 

fisiologia da paisagem - Éder Luís da Silva Rodrigues (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul) 

. Paisagem cafeeira e identidade cultural: estratégia de territorialização a partir da 
produção dos cafés especiais no eje Cafetero-Colômbia - Luisa Fernanda Durán 
Montes (Universidade Estadual Paulista, UNESP - Presidente Prudente) 

. Trilhando pela paisagem cultural de Alcântara/ Maranhão/ Brasil - Ana Rosa Marques 
(Universidade Estadual do Maranhão, BR - UEMA) 

. Viagens de Camilo -Daniela Maria Vaz Daniel 

. Sítios pré-históricos de arte rupestre do Vale do Côa e Siega Verde: cooperação 
transfronteiriça na gestão de um bem classificado como património mundial pela 
UNESCO - José Paulo Francisco (Arqueólogo) 

. Las romerías de la Raya hispano-lusa. Estudio antropológico y propuesta para un itinerario 
cultural de varias devociones de frontera - Pedro Javier Cruz Sánchez (Univ. Trás-os-
Montes e Alto Douro - UTAD); Centro de Estudos Transdisciplinares para o 
Desenvolvimento -CETRAD) 
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(iv) Paisagem e ambiente 
 

. Clima Urbano em Cuiabá/MT: A dimensão do risco em áreas de alta Vulnerabilidade 
Socioespacial - Aristóteles Teobaldo Neto 

. Educação no contexto da gestão FLONA de Tefé, AM, Brasil - Maíra Suertegaray Rossato 
(Colégio de Aplicação Univ. Federal do Rio Grande do Sul) 

. Potiguaras da Paraíba: paisagem e gênero de vida - Thiago Romeu de Souza (Univ. Federal 
de Campina Grande – UFCG) 

. Uso de SIG, como instrumento de gestao do patrimonio publico com potencial turistico, na 
cidade de Porto Velho-Rôndonia-Amazonia Ocidental   - Vitoria Regia Mesquita 
(Universidade Federal de Rôndonia – UFR) e Maria Madalena Ferreira 

. O uso de embalagens tetra pak como alternativa sustentável no isolamento térmico de 
residências de famílias de baixa renda em Porto Velho – Rondônia - Vera Lúcia de 
Almeida, Lorrana Jhulian Alves Santos, Rogério Batista Silva, Luma Damon de Melo 
Oliveira. Orientador, Professor Me. Jose Geraldo Silva (Univ. Luterana do Brasil - 
ULBRA) 

. Erosão marginal na área urbana de Porto Velho, Rondônia, Brasil - Juci Theodoro, L. 
Cunha, E. P. Silva Filho, C. Baratta, M.M.Ferreira (Universidade de Coimbra/ CEGOT/ 
Universidade Federal de Rondônia) 

  
 

Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais 
 

(i) Iniciativas de desenvolvimento local 
. A importância das opes (organizações promotoras de empreendimentos económicos 

solidários) como apoio para inclusão social em comunidade de catadores de materiais 
recicláveis - o caso da comunidade da Vila Princesa - localizada em Porto Velho - 
Rondônia - Maria Madalena Ferreira (LABCART-Fundação Universidade Federal de 
Rondônia – UFR) 

. A Inclusão Social e a Promoção do Território Nacional – Bárbara Moreira 

. O lugar e o todo - indisciplina escolar percecionada por professores nos anos 90 - Fernando 
Manuel Videira dos Santos 

. Avaliação do potencial turístico do “Forte Real Príncipe da Beira”, Localizado No Município 
de Costa Marques-Ro-Fronteira entre Brasil e República da Bolívia, como monumento 
histórico colonial e indutor de desenvolvimento local (DLIS) - Marta Pereira 
Alexandria e Maria Madalena Ferreira (Universidade Federal de Rondonia – UFR) 

  
(ii) Desenvolvimento rural 

. Políticas públicas de apoio à agricultura familiar: o caso do Programa de Desenvolvimento 
Rural Sustentável no Estado de São Paulo – Brasil - Antonio Nivaldo Hespanhol 
(UNESP – Presidente Prudente) 

. A Política de Desenvolvimento Territorial e os desencontros Institucionais no Vale do 
Itapecuru/MA - José Sampaio de Mattos Junnior, Ronaldo Barros Sodré, Igor Sousa 
Breno (Univ. Estadual do Maranhão – UEMA) 

. Arranjos institucionais e Políticas Públicas: uma análise do PNAE nos municípios de 
Dracena e Regente Feijó, Estado de São Paulo, Brasil - Ellen Tamires Pedriali Colnago; 
Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol (UNESP – Presidente Prudente) 

. Redes agroalimentares alternativas: dinâmicas socioeconómicas orientadas desde a 
produção, um modelo alternativo numa realidade diferenciada. Caso Medellín-
Colômbia - César Andrés Alzate Hoyos (Univ. Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho - UNESP, Campus Presidente Prudente, São Paulo, Brasil) 

. Agricultura Urbana e segurança alimentar na Região de Presidente Prudente, Estado de São 
Paulo, Brasil - Rosângela Ap. de Medeiros Hespanhol (UNESP – Presidente Prudente) 
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(iii) Cidade e desenvolvimento urbano 
. Metropolização, revitalização e gentrificação: realidades urbanas no século XXI - Álvaro 

Ferreira (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio) 
. A propriedade da terra como elemento da desigualdade socioespacial nas cidades 

brasileiras - Arlete Moysés Rodrigues (UNICAMP) 
. O património como projeto de intervenção urbana. O caso do Colégio da Trindade da 

Universidade de Coimbra - Joana Capela de Campos e Vítor Murtinho (Departamento 
de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra) 

. Programa de educação e mediação intercultural em museus: a formação de educadores 
para a constituição de uma comunicação inclusiva (PEMIM) - Daniela Machado 
Millan, Silvilene de Barros Ribeiro Morais, Maria do Rosário Pinheiro, Maria Amélia 
de Souza Reis (Universidade de Coimbra e Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro) 

. As redes das agências de difusão artístico-culturais internacionais e o mercado cultural 
global - Cristiane Marques de Oliveira (Universidade de Coimbra - Centro de Estudos 
Contemporâneos do Século XX) 

  
 

Cooperação e desenvolvimento: novas fronteiras, outros diálogos 
 

. Poder local e governos republicanos - Francisco José Araújo (Universidade Estadual do 
Maranhão, BR – UEMA) 

. O papel das variáveis domésticas e externas para o desenvolvimento da democracia na 
África lusófona - Thaís de Oliveira Queiroz (Universidade de Coimbra) 

. Questão Racial em Foco: Desafios na Produção Legislativa do Brasil - Ana Júlia França 
Monteiro (Centro de Estudos Sociais - Universidade de Coimbra) 

. Para uma análise comparativa da dinâmica de classe em Portugal e Brasil - Franci Gomes 
Cardoso (Universidade Estadual do Maranhão, BR – UEMA) 

. A guerra do contestado, um crime contra a humanidade no território brasileiro: a paisagem 
e o patrimônio secular como possibilidade de desenvolvimento local, em Lebon Régis, 
SC - Nilson Cesar Fraga (Universidade Estadual de Londrina, BR - UEL) 

  
 

Património e cultura: múltiplos olhares 
 

. Leituras históricas das paisagens do Império Romano na área fronteiriça entre Portugal e 
Espanha (Beira Interior) - Pedro C. Carvalho (Fac. Letras Universidade de Coimbra. 
CEAACP) 

. Um problema de história ibérica: o combate judiciário nos costumes medievais da Guarda e 
de Ribacôa- Rita Costa Gomes (Universidade de Towson) 

. Cultura material contemporânea, património industrial e desenvolvimento local/regional: o 
sector mineiro - João Paulo Avelãs Nunes (DHEEAA/FLUC e CEIS20/Universidade de 
Coimbra) 

. Metrópole e arte: exposições itinerantes no contexto da economia globalização - José 
Borzacchiello da Silva (Universidade Federal do Ceará – UFC; PUC-Rio) 
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A família Turriano- Arquitectura e Branding na Casa de Habsburgo e na Casa de 
Bragança 
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A Família Turriano, de origem Italiana (Cremona), faz parte da história do avanço da 
ciência e da tecnologia nos séculos XVI e XVII. Participaram no xadrez político/social das 
instituições de poder que patrocinaram e difundiram os seus conhecimentos, em especial a 
Casa da Áustria. Esta monarquia, composta por partes e Estados separados 
institucionalmente, articulava-se numa ampla rede de influências. 
Juanelo Turriano (Cremona 1500- Toledo 1585) era um artesão de relojoaria planetária, 
que aos 50 anos se torna uma lenda ao serviço de Carlos V. Grandes escritores do Século 
de Ouro espanhol mencionam as suas sobras e aclamam o seu génio nos seus textos. No 
Ducado de Milão representava o prestígio da elite renascentista, demostrando a 
superioridade da cultura italiana no campo da mecânica aplicada à astronomia e à 
hidráulica. Ele faz parte do mito da geração espontânea do artesão superior ou génio do 
renascimento, que na realidade dependia de um sistema de relações pessoais na elite 
cultural e social, as quais permitiram o seu acesso à Corte mais prestigiada da época.  
No Antigo Regime a Corte Imperial na Alemanha, Flandres e Espanha, era o local de 
excelência para o desenvolvimento da ciência e da técnica, onde as relações de poder eram 
consolidadas através da promoção de projectos que gozavam do favor do Imperador. 
Juanelo, perante a necessidade de manter a sua posição na Corte, promoveu a imagem de 
génio, o novo Arquimedes do Sacro-Império.  
Será a partir da posição social e económica singular de Juanelo, que o seu sobrinho 
Bernardino Turriano consegue trabalho nas cortes do Duque de Sabóia e do Duque de 
Parma e Piacenza. Apesar de não ter adquirido qualquer sucesso nas suas empresas 
capitalizou os seus laços familiares, conseguindo recomendar na Corte do Imperador 
Rodolfo II o seu filho Leonardo Torriani, futuro Engenheiro-Mor do Reino de Portugal. 
Em Portugal Leonardo Torriani (1560 Milão- 1629 Lisboa), após adquirir fama, sob as 
ordens de Filipe II de Espanha dedica-se à defesa militar do Reino, sobretudo na Barra do 
Tejo. Ao enviuvar, com um filho do primeiro casamento, casa com uma portuguesa 
tornando lisboa na sua residência oficial. João Turriano (1610 lisboa- 1679 Lisboa), o seu 
segundo filho, em 1629, professa na Ordem de São Bento. Durante a Restauração, apesar 
do seu regime de observância, é nomeado por D. João IV como Engenheiro-Mor de 
Portugal. Será também devido à fama do seu pai, que assume a obra e dá pareceres no 
Escudo do Reino e noutras fortalezas militares. Apesar do seu conhecimento e experiência 
na engenharia militar, as suas obras mais conhecidas são de arquitectura religiosa. Após 
treze anos ao serviço da coroa, troca a arquitectura pelo ensino das Matemáticas na Univ. 
de Coimbra. Em vida não verá terminada a sua última obra, O Real Mosteiro de Santa 
Clara-a-Nova de Coimbra, um grande Palácio da Fé onde as suas irmãs eram professas. 
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A dimensão simbólica do lugar e do patrimônio nos Açores de Joel Neto: uma leitura 
interdisciplinar entre Literatura e Geografia Cultural 
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O objetivo deste trabalho é promover uma reflexão crítica sobre o romance Arquipélago, 
do açoriano Joel Neto, publicado em 2015, sob o ponto de vista do patrimônio cultural da 
Ilha Terceira que se descortina pelo discurso envolvente e contagiante do narrador. Após o 
terremoto de 1980 nos Açores, ao leitor é dado a conhecer a história da Ilha Terceira e a 
odisseia de um povo, imerso em sua cultura, suas tradições, suas lendas e seu heroísmo. A 
condição insular constitui o leitmotiv desse romance, com inspiração claramente 
autobiográfica. Servirão de aporte teórico para essa análise os estudos acerca dos espaços 
simbólicos enquanto espaços vividos em que se evidenciam práticas sociais ou de 
manifestação do sagrado (hierofania), quando das cerimônias de sacrifício no lugar da 
Grota do Medo, ou práticas simbólicas populares, como a Festa do Touro ou Tourada à 
corda, uma das mais antigas tradições de folguedo popular na Ilha Terceira. Com base, 
portanto, em Choay (2017), Corrêa (1998; 2005) e Rosendahl (1996; 1999b; 2005), 
desenvolveremos uma leitura interdisciplinar entre Literatura e Geografia Cultural, em 
que pesem os lugares simbólicos retratados por Joel Neto em Arquipélago.   
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Singularidades na identificação e caracterização de territórios: o património 
imaterial na definição de paisagens sonoras e na exteriorização de um imaginário 

real 
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O relevar de um património, de uma maneira de ser e estar, bem como a sua valorização, 
permitem a aquisição de uma outra consciência vivencial e, em alguns casos, a 
concretização de novos espaços de arte. Neste sentido, referimo-nos aos diferentes 
projetos de fusão e recriação artística que têm sido propostos nos mais diversos domínios, 
mas também, aqueles que exteriorizam o que de mais autêntico um território encerra, 
surgindo como veículos de manifestação e exteriorização de um imaginário, em si, real. 
Tendo como objetivo principal a identificação e valorização dos recursos do território, 
percebemos que o património, tanto material como imaterial, reflete a maneira como um 
povo, uma região, um país, se mostra e diz, num espaço vivencial que se oferece, a cada 
vez, mais plural e multicultural. Pondera-se assim, sobre a efemeridade ou permanência 
de um ser e ter que se faz outro. Neste contexto, pretendemos efetuar uma reflexão sobre a 
forma como a Máscara se expressa enquanto recurso material e imaterial de um território, 
mas também como elemento de uma narrativa multicultural que se vivencia em tempos e 
espaços próprios da criação humana. Concomitante, salientaremos a especificidade das 
construções propostas pelos Caretos Podence e Lazarim da região de Trás-os-Montes e 
Alto-Douro, ou dos Cardadores de Vale-de-Ílhavo na região centro de Portugal. Além-
fronteiras, salientamos o uso da Máscara, e das narrativas a ela inerentes, em países como 
o Brasil, através da análise das poéticas gestuais, visuais e sonoras do Boi-Bumbá, ou do 
Peru, Chile e Bolívia, naquilo que se mostra como poética e poiética em a Diablada. Será 
nossa intenção demonstrar ainda a forma como este recurso se projeta no imaginário das 
gentes e se define ritual, em tempos, práticas e lugares específicos, como são as festas e 
festividades em honra de santos padroeiros ou alusivas e épocas particulares do 
calendário judaico-cristão. Questionando estas narrativas, pretendemos expor igualmente 
como a Máscara, bem como as paisagens sonoras que releva, se especificam não só em 
Portugal, como nestes países, analisando ainda a forma como se exterioriza a presença de 
uma simbologia que define imaginários e manifestações civilizacionais próprias, neste 
caso o Carnaval, o Entrudo, as Festas Joaninas, aos Santos Padroeiros, ou em honra da 
Virgem Mãe conforme os casos explanados e as festividades, as festas e romarias, os rituais 
e os ritos onde se inclui. 
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Patrimônio Cultural e territorialidade quilombola: desafios e avanços 
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A intensificação dos processos de desterritorialização e exacerbação xenofóbica desafia-
nos a refletir sobre a relação território, descolonização e comunidades tradicionais no 
Brasil. Populações Indígenas e quilombolas) com rico patrimônio cultural e pessoal, mas 
que se debatem entre o desenvolvimento social/educacional e a conquista da terra de seus 
ancestrais. Terras somente firmada após séculos de lutas (desde 1559), por leis 
estabelecidas pela Constituição Federativa do Brasil promulgada em  1988, mas que 
somente em 1999, no Art. 68 das Disposições Constitucionais Transitórias, é reconhecida 
as terras ocupadas pelos remanescentes das populações escravizadas pela diáspora 
africana não obstante a Lei não tenha atingido a todos com eficácia. Em pesquisa 
articulada às ações de extensão universitária desenvolvidas no Quilombo de Santana, 
situado no interior do Estado do Rio de Janeiro, sob o título Programa Etnoconhecimento 
para um EtnoReconhecimento - PROETNO, no período 2007-2017, cujo problema/objetivo 
era compreender os mecanismos sutis de opressão que silenciava todo tipo de 
manifestações culturais ancestrais transformadas pelas condições locais e o grau de 
submissão e discriminações destinadas ao povo negro e mestiço em nosso país. O estudo 
de caso utilizou como metodologia a análise de dados a partir da história oral com base na 
análise do discurso crítico proposto por Norman Fairclough (2001). Diálogos conquistados 
ao longos dos anos pelo grupo de alunos e professores em uma ação interdisciplinar e 
transdisciplinar proporcionaram intensa transformação na comunidade, indicando, 
principalmente, ao governo local as capacidades criativas de sobrevivência aos embates 
separatistas, de trabalho e às necessidades de atuação governamental e à população do 
entorno suas capacidades de trabalho e bom exercício da política local, enfim o 
enfrentamento dos desafios em conjunto com a população proporcionaram-lhes a 
autonomia necessária para manter o território conquistado bem como enfrentar de cabeça 
erguida as discriminações frequentes. 
 
Palavras-chave: Patrimônio Cultural – Territorialidade – Quilombos - Xenofobia 
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Nesse artigo, nós vamos enfatizar o papel da geodiversidade e das mudanças climáticas do 
Quaternário na explicação do paradigma da complexidade da biodiversidade. A 
biodiversidade varia com as diferentes regiões ecológicas, sendo maior nas regiões 
tropicais do que nos climas temperados. Um dos problemas centrais da Biologia é o da 
diferença em diversidade entre os ecossistemas tropicais e temperados. Os estudos 
biogeográficos, aliados à paleogeografia, paleoclimatologia, palinologia, pedologia etc., no 
que se refere ao continente sul-americano, demonstram que os mecanismos básicos que 
deram origem à complexa flora atual, não só são relativamente simples como recentes. Ao 
longo de todo o Quaternário, até nossa época, um período de drásticas mudanças 
climáticas, alternando-se, seguidamente, fases úmidas e fases secas com intensa atuação 
na distribuição da cobertura vegetal, ou seja, retração das florestas nas fases secas, 
cedendo lugar para o crescimento de formações vegetais abertas xerofíticas, e reexpansão 
das florestas nas fases úmidas. Durante as fases secas, pequenas “ilhas de ambiente 
tropical” teriam subexistido onde condições climáticas e topográficas eram favoráveis 
servindo de abrigo ou de “refúgio” para animais de florestas. No estudo dos solos e na 
geomorfologia, são encontradas as evidências mais confiáveis e incontrovertidas sobre as 
variações paleoclimáticas. A presença de linhas de pedra (“stone lines”) interceptando 
horizontes de paleo-solos, principalmente em áreas de interflúvio, terraços fluviais, 
pedimentos, crostais ferruginosos etc., indica períodos áridos sob cobertura vegetal rala. 
Por outro lado, o espaço geográfico ocupado pelas formações vegetais abertas, por ocasião 
do avanço das correntes frias e secas da última glaciação, pode ser melhor compreendido, 
pelo menos no momento, pelos estudos da compartimentação topográfica, pelos enclaves 
florísticos residuais.  
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Trata-se aqui que apresentar o tema desertificação/arenização no Brasil. O objetivo 
consiste em construir um comparativo entre três áreas do território brasileiro sujeitas a 
esses processos. Localização, distribuição e dinâmica socioespacial constituem o foco 
dessa análise. As áreas a serem analisadas são o sudoeste do Rio Grande do Sul, área com 
ocorrência de arenização, ou seja, processos de erosão do solo associados a dinâmica 
hídrica e eólica atuais, sob condições de clima subtropical, que através de precipitações 
relativamente bem distribuídas e presença de chuvas torrenciais promovem mobilização 
de sedimentos, dando origem a depósitos arenosos, em áreas mais rebaixadas 
topograficamente, denominados de areais. Processo este vinculado a causas naturais em 
sua origem, mas, que são intensificados pelo uso dos solos, es especial agricultura 
comercial decorrente da expansão da lavoura de soja desde os anos 1970. Enfatiza-se 
neste contexto as políticas de reconversão da matriz econômica da região com a 
substituição da pecuária, atividade econômica tradicional, pela introdução da silvicultura, 
prioritariamente o plantio de eucalipto e a expansão da lavoura de soja; as áreas de 
desertificação na região do Cariri paraibano, com características climáticas semiáridas, 
substrato geológico constituído de rochas de embasamento e cobertura vegetal de 
caatinga, com uso do solo historicamente pastoril e presença de usos diferenciados ao 
longo do tempo, constituindo área onde com solos expostos fortemente erodidos. A 
desertificação nesta região apresenta distintos graus de susceptibilidade e está associada 
ao uso do solo, sobretudo pastoreio (caprinos) e desmatamento; a região de Gilbués, no 
estado do Piauí, identificada com presença de desertificação associada a um clima tropical 
sub úmido, onde os fluxos hídricos originam sulcos de erosão no solo, denominados 
regionalmente, grotas e em conjunto as malhadas. Este processo promove a erosividade 
do solo e seu consequente empobrecimento para uso agrícola. A origem deste processo 
está associada a mineração no município de Gilbués, embora este seja um fenômeno de 
dimensões regionais, presente em outros estados do Brasil sob mesma formação 
geológica. O comparativo entre essas três áreas tem como objetivo expressar diferenças e 
semelhanças observáveis entre essas três áreas considerando: substrato geológico, solos, 
cobertura vegetal, uso do solo e processos geomorfológicos associados, expressando 
paisagens diferenciadas, com semelhanças e ou diferenças em seus elementos e 
constituição. Destaca-se da mesma forma as representações sociais construídas sobre 
esses espaços, sobretudo no contexto da discussão ambiental, constituindo-se tais 
representações em mitos a serem questionados. 



CV 2018. Resumos  20 

O Patrimônio Cultural como fator de Desenvolvimento Territorial no vale do rio 
Munim, Estado do Maranhão 

 
 

Antonio Cordeiro Feitosa 
 

Univ. Federal do Maranhão 
acfeitos@gmail.com 

 
 

 
O vale do rio Munim constituiu um dos primeiros espaços de interesse dos portugueses 
para a conquista e colonização da capitania do Maranhão, e de toda a Região Norte do 
Brasil, pela posição estratégica ocupada reconhecidas como um dos melhores locais para 
abrigo e segurança das tropas e pela disponibilidade dos recursos naturais encontrados 
pelos conquistadores, notadamente água de boa qualidade. 
No processo de formação do território do Munim, figuram muitos fatos econômicos 
relacionados com a exploração dos recursos naturais cuja atratividade motivou a 
formação das primeiras comunidades estruturadas com base nas missões de religiosos sob 
o pretexto da catequização dos índios, mas com o propósito de orientar a exploração das 
riquezas e controle do território. 
Decorridos quatro séculos da ocupação portuguesa, o território do Munim notabiliza-se 
por seu patrimônio cultural nas cidades de Axixá, Icatu, Morros, Nina Rodrigues e 
Presidente Juscelino, situadas no baixo e médio curso do rio, com destaque para os grupos 
folclóricos de bumba-meu-boi cuja expressão maior se encontra no sotaque de orquestra e 
em alguns sítios de valor histórico. 
No presente estudo, analisa-se a importância do patrimônio cultural do território do 
Munim, conforme definido pelo IPHAN, considerando sua importância para o 
desenvolvimento regional local e sua representatividade no contexto do estado do 
Maranhão. 
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O presente texto trata de um estudo sobre os areais localizados no sudoeste do Rio Grande 
do Sul sob domínio do bioma pampa. Os areais constituem-se de manchas de areia 
expostas distribuídas em área com vegetação de campo. Sob a perspectiva da paisagem, 
neste trabalho, propõe-se uma metodologia experimental para estudar a dinâmica dos 
processos atuantes com base no conceito de fisiologia da paisagem sugerido por Ab’Saber 
(1969) com o uso  de imagens adquiridas a partir de um Veículo Aéreo não Tripulado 
(VANT) e  técnicas de Structure from Motion e Multi View Stereo – SfM-MVS. A área 
escolhida corresponde ao areal do Cerro da Esquina, localizado no município de São 
Francisco de Assis, RS, Brasil. A metodologia consiste na implantação e sinalização de 
pontos de controle no terreno, tomada de imagens com o uso de um VANT e posterior 
processamento dessas imagens com técnicas de SfM-MVS,  com vistas a se obter produtos 
cartográficos precisos e acurados, com grande riqueza de detalhes, que possibilitem 
verificar a dinâmica interna do areal, a partir de suas microformas de relevo durante um 
período pré-determinado. Então, esta metodologia prevê, além do mapeamento, estudos 
sobre a dinâmica da paisagem em escala grande. O Resultado desta pesquisa é expresso 
em um mapa síntese que compartimenta a área de estudo com base nos processos 
predominantes. Este mapeamento permite um reconhecimento da dinâmica que ocorre 
nos areais, demonstrando a atuação predominantemente da água através de sulcos e 
ravinas, concomitante à ação do vento. Tal metodologia aqui utilizada para mapeamento 
em escala grande da dinâmica da natureza pode ser empregada para estudos de outros 
processos de interesse quando da análise do espaço geográfico. 
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O texto tem o intuito de apresentar as características principais da paisagem do Eje 
Cafetero na Colômbia sendo um dos recortes de análise da tese. Atualmente, esta região 
conserva, em menor proporção, o plantio, a colheita e a exportação de café que no passado 
representou o setor mais relevante da economia no país, região que ainda tem uma 
importância cafeeira, principalmente pela incorporação de novos valores na produção e 
atendendo uma demanda mais especializada, tornando-se uma alternativa a participação 
no mercado dos cafés especiais. O enfoque do artigo está centrada na reflexão de dois 
conceitos (Paisagem e Território) que se inter-relacionam no processo de escalonamento, 
quer dizer, na relação interescalar presente na dinâmica desenvolvida entre a produção e 
comercialização dos cafés especiais.  
A cafeicultura como polo agrícola de desenvolvimento econômico adotado em diferentes 
países tropicais tem deixado importantes transformações na paisagem. Assim, estas 
transformações não devem ser medidas somente pelas mudanças físicas, senão que é 
necessário acrescentar, também, as mudanças culturais das sociedades que se assentaram 
nesses lugares. Destarte, o Eje Cafetero apresenta uma identificação cultural que se 
mantem com a lavoura cafeeira, mesmo com as suas transformações e novas 
representações, a partir de uma tradição familiar que se motiva da esperança de que a 
cada ano tudo possa ser melhor quando as condições atuais são difíceis. Por conseguinte, 
as práticas culturais no espaço representado são produto de uma identidade social que 
por meio dos seus imaginários colocam a cultura do café no centro das suas vidas, o qual 
faz que constantemente sejam redefinidos e transformados os costumes por meio das 
gerações, porém, ainda são conservadas especificidades como as técnicas na agricultura, o 
sistema de propriedade da terra, a construção das moradias e o trabalho familiar na 
lavoura (DURÁN, 2016).  
Salienta-se que a maior parte dos municípios da área em estudo conservam como 
atividade a produção cafeeira; desta forma, o habitat criado historicamente a partir de 
processos endógenos inerentes à construção social e cultural do território, convertendo-se 
no que se convencionou designar pela UNESCO de Paisagem Cultural Cafeeira. Assim, a 
declaratória da UNESCO permite, além de fortalecer a qualidade do café, também 
estimular processos de identidade coletiva e incluir novas funções nos espaços rurais. No 
entanto, na década de 1990 começaram processos de produção de cafés especiais, 
formação de organizações sociais e o fortalecimento do turismo rural, porém, só na década 
de 2000 essas iniciativas apresentaram progressos muito significativos. A questão do 
turismo, desenvolvida recentemente, traz novas práticas de consumo cultural e da 
natureza da paisagem cafeeira, mas é necessário considerar sua viabilidade e os possíveis 
impactos tanto naturais quanto culturais desta atividade (RODRÍGUEZ, 2009).  
Os processos de apropriação e transformação da natureza, pelos quais se configura um 
habitat, têm, desta forma, caráter produtivo. Por tanto, um processo produtivo do habitat 
se materializa no conjunto de ações e retroações, materiais e simbólicas, realizadas numa 
paisagem específica entre vários atores (sociais, empresarias, institucionais e até o mesmo 
indivíduo) na procura do desenvolvimento e utilização (apropriação) de recursos para a 
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gestão, planejamento, produção, e transformação (adequação) da plataforma natural 
(FIQUE, 2008).  
Em síntese, o conceito de paisagem é entendido como: “uma tradução do conteúdo visível 
que se expressa na forma (padrões na configuração, estruturas na corporização), é 
materialidade mediada pelas práticas sócio-espaciais” (ALZATE; DURÁN, 2015, p. 212). 
Estas práticas que são influenciadas pela dimensão simbólica, que não pode fugir da 
subjetividade, manifestadas no trabalho e operacionalizadas por meio da técnica, 
demonstram elementos da materialidade vivida que constrói o território e transforma a 
paisagem; estas transformações são influenciadas pelas relações de poder, relação 
evidente entre os conceitos de paisagem e território.  
A compreensão da tríade território-paisagem-habitat implica um olhar complexo, o qual 
requer da caracterização contínua e permanente das mudanças, que são feitas pela cultura 
sob o controle dos recursos e que, ao interagir com a natureza gera suas próprias 
dinâmicas territoriais refletidas, sobretudo, na apropriação social, a geração de identidade 
e significados, as ações espaciais e processos históricos. No contexto cafeeiro, a 
materialidade apresenta um cenário com uma longa história e diversos atores, que com 
base nas suas relações econômicas, políticas e culturais produzem territorialidades que 
implementaram modelos de desenvolvimento de acordo com as mudanças globais, que 
permitiram a abertura de novos mercados que procuravam cafés diferenciados, pagando 
mais por uma melhor qualidade do grão, possibilitando que os pequenos cafeicultores 
valoraram suas tradições, conformaram organizações, formaram-se e assim vender por si 
mesmos para obter maiores lucros. 
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O município de Alcântara caracterizado por um mosaico paisagístico, com uma rica 
sociobiodiversidade que tem o ecossistema de manguezal como predominante, sendo que 
seu centro histórico possui o reconhecimento como Monumento Nacional, um patrimônio 
cultural por meio do seu tombamento em 1948.  
Porém, esse potencial paisagístico de Alcântara tem sofrido impactos ambientais e sociais, 
que atingem diretamente a paisagem natural devido ao uso de queimadas, retirada de 
madeira dos manguezais e desmatamento das matas ciliares que interferem na paisagem 
cultural, onde suas ruínas históricas estão sujeitas a vandalismo  e as manifestações 
culturais a mercê de um processo de modernização. 
Com a implantação do CLA – Centro de Lançamento de Alcântara e a consequente retirada 
de pessoas de seus povoados, muitos se deslocaram para o centro/sede de Alcântara 
ocupando áreas às margens e retirando das construções/ruínas antigas matérias primas 
para construir as novas moradias. Devido à essa “destruição” provocada pelos novos 
ocupantes do núcleo urbano da cidade, houve a intervenção coordenada pelo IPHAN em 
2004, para reverter a situação e proteger a área tombada que passou a considerar o 
patrimônio de Alcântara como de valor cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico. 
Neste sentido, para poder ampliar os conhecimentos nesta área de estudo tem-se como 
questão central deste trabalho ampliar os conhecimentos da paisagem natural e cultural 
de Alcântara, buscando a sua valorização e das populações que vivem neste local. Teve 
como objetivo geral: analisar a paisagem  de Alcântara em suas dimensões sociocultural e 
ambiental.  
 
2. Procedimentos Metodológicos 
Seguimos uma abordagem qualitativa. O conhecimento não é separado em partes, está em 
constante movimento. Utilizamos a abordagem de Chizzotti (1995) devendo procurar “[...] 
captar o universo das percepções, das emoções e das interpretações dos informantes em 
seu contexto” (CHIZZOTTI, 1995, p. 82). 
 Iniciamos com o levantamento bibliográfico sobre o tema em questão para um 
embasamento teórico. Além de visitas a campo para coletar informações e dados 
necessário para contemplar o objetivo almejado. Já foram realizadas três atividades de 
campo, que inclui a pesquisa com os usuários, reuniões com as lideranças de pescadores e 
envolvidos com o turismo na área e o mapa falado da trilha com os pontos de maior 
relevância para os usuários, que resultou em um mapa de uma proposta de trilha 
interpretativa que está sendo apresentado e discutido em diversos encontros com a 
comunidade alcanterense, que resultará no roteiro ecocultural da Beirada de Alcântara, 
em fase de elaboração. 
 
3-Trilhando pela paisagem cultural de Alcântara 
A paisagem cultural de Alcântara se apresenta muito forte por meio da memória viva 
expressa em suas ruínas que estão sempre em interação com o natural, uma simbiose 
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concreta que é expressa pelo desenho que cada uma expõe e traz como significado para os 
que ali passam e a sentem. 
A valorização da paisagem de Alcântara alavanca um potencial turístico de valor 
inestimável, que pode melhorar as condições socieconômicas da sua população, pois a 
paisagem como complementa Guimarães (2002, p.4) 
Deste modo, podemos ainda considerar a paisagem como o legado de um jogo de forças, 
testemunhando não somente a ação dos elementos e processos naturais, mas também as 
interferências da presença humana. Esta, de acordo com as circunstâncias experienciadas, 
atribui valores e significados às suas paisagens, que passam então, a inerir a sua própria 
história de vida, uma  territorialidade marcada, determinada pela afeição, originando o 
espírito de um povo e de um lugar. 
Ressaltamos assim a importância do conhecimento mais aprofundado sobre esta área pois 
com esses estudos ampliamos a compreensão do espaço alcantarense.  Bertrand: Bertrand 
(2007) nos auxilia nesta compreensão quando afirma que “todo estudo da paisagem 
coloca, então, a priori, o problema da análise das defasagens no espaço e no tempo entre 
os principais componentes do processo”. Sendo assim como um consenso conceitual que o 
tempo influencia diretamente nos processos paisagísticos tanto o tempo geológico, que é 
percebido na observação e nos testemunhos geológicos, como o tempo histórico-social e 
cultural das transformações  da sociedade no decorrer do processo histórico que faz com 
que as paisagens se transformem à medida do seu uso como produto de produção e 
transformação social, econômica e cultural. 
Ao aproximarmos os saberes: científico e tradicional ampliamos as perspectivas sobre as 
potencialidade locais da população local que possuem uma ligação com o turismo, 
descobrindo os tesouros que se escondem entre a lama dos manguezais que circundam a 
histórica e bela cidade de Alcântara. 
A percepção que essa população possui foi observada e analisada com a comunidade local,  
por meio de entrevistas e roda de conversa tanto para mostrar a riqueza natural presente 
no local e suas potencialidades como entender essa relação de modo a sensibilizá-los da 
necessidade de conservação. Faggionato (2007) nos ensina que cada indivíduo percebe e 
responde diferentemente frente às ações sobre o meio, assim, o estudo da percepção 
ambiental é de suma importância pra que se possa compreender as inter-relações 
homem/ambiente, pois sabendo como os indivíduos percebem o ambiente em que vivem 
Foi percebido com essas interações com os usuários da Beirada de Alcântara que são em 
sua maioria pescadores e pescadoras artesanais, que vivem da subsistência com a pesca 
tradicional, e também utilizam a área para o lazer. 
A percepção desses sujeitos quanto a mudanças por que passou o local estão presentes em 
suas memórias, como demonstra o relato: 
“Então com esse mangue aí tem a desova dos peixes, que não existia esse mangue aí era só 
areia, era só areia com isso o mangue. Os mangues foram ficando mais ali onde fica as 
garças, os guarás. Serve de pescaria a gente arrasta o camarão na beira. O mangue vocês 
sabem que ele é onde tem a desova dos peixes, do siri. E a gente usa assim: pra gente fazer 
uma pescaria, a gente pega a vara”. (Senhor Peó, pescador e guia de turismo local,  
22/01/2016) 
No local existe uma trilha que possui diversos atrativos, com destaque para uma área de 
lageiro que recebe inúmeras aves migratórias e residentes. Como resultados alcançados 
temos a elaboração de um croqui como proposta de trilha interpretativa com os pontos de 
maior interesse para a população local e também como veículo de sensibilização para a 
conservação da área da Beirada de Alcântara.  
Os mecanismos do sentir uma paisagem nem sempre estão postos à primeira visão, ao 
olhar, e sim como destacam os autores, com um caráter subjetivo, invisível aos olhos, 
porém perceptíveis por meio de outros sentidos. Trata-se de compreender a paisagem que 
detém o significado, tanto da abordagem física como humana, e que traz a percepção sobre 
as transformações que foram impressas neste ambiente, no decorrer dos tempos, e, ao 
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serem analisadas, pôde-se compreender os processos históricos culturais que se 
processaram em Alcântara. 
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No presente estudo analisaremos as viagens realizadas por Camilo Castelo Branco, nome 
incontornável da literatura do século XIX e figura central do ultrarromantismo português. 
Considerado o mais profícuo autor luso, e um dos maiores escritores da Península Ibérica, 
Camilo viajou essencialmente pelos livros, tanto dos autores clássicos como dos seus 
contemporâneos. 
Para onde nos remetem os seus livros? Que autores frequentou? Que viagens realizou 
mesmo sem sair da cela da Cadeia da Relação do Porto ou da casa de S. Miguel de Ceide? 
A todas estas questões responderemos, levando-vos a viajar através das pegadas de 
Camilo. 
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Os sítios Pré-históricos de Arte Rupestre do Vale do Côa, foram classificados como 
Monumento Nacional (M.N.) em 1997 e Património da Humanidade pela UNESCO, a 2 de 
Dezembro 1998, como testemunho excepcional do génio criativo da Humanidade.  
Declaração ampliada a 1 de Agosto de 2010, com a inclusão da Zona Arqueologica de Siega 
Verde como extensão do Vale do Côa na lista de património mundial do Comité do 
Património Mundial da UNESCO. Os SÍTIOS PRÉ-HISTÓRICOS DE ARTE RUPESTRE DO 
VALE DO CÔA E SIEGA VERDE, constituem o conjunto de Arte Rupestre Paleolítico ao ar 
livre mais relevante da Península Ibérica e Europa. 
No lado português, foi criado em Agosto de 1996, o Parque Arqueológico do Vale do Côa 
(PAVC) que gere um território de duzentos quilómetros quadrados em torno dos últimos 
quilómetros do vale do rio Côa, tendo como objectivos gerir, proteger e colocar em visita 
pública a arte rupestre do Vale do Côa, tutelado na actualidade pela Côa Parque-Fundação 
para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, uma fundação pública, que gere também 
o Museu do Côa, aberto ao público em Agosto de 2010. 
A Zona Arqueologica de Siega Verde, extensão do Parque Arqueológico do Vale do Côa, 
localiza-se nas margens do Rio Águeda a cerca de 15 Km de Ciudad Rodrigo e, na 
actualidade, é gerida pela ADECOCIR-Asociación para el Desarrollo de la comarca de 
Ciudad Rodrigo, sob tutela da Junta de Castilla y Leon. 
O trabalho conjunto dos SÍTIOS PRÉ-HISTÓRICOS DE ARTE RUPESTRE DO VALE DO CÔA E 
SIEGA VERDE (bem transfronteiriço), tem funcionado desde há vários anos e pode vir a 
ser um exemplo de cooperação transfronteiriça. Traduz-se na actualidade, na 
sensibilização conjunta para o património regional através da criação de um Roteiro e de 
um bilhete conjunto em que a entrada num dos sítios arqueológicos é gratuita. 
 
De acordo com as Orientações Técnicas para a aplicação da Convenção do Património 
Mundial, redigidas pelo Comité Intergovernamental para a Protecção do Património 
Mundial Cultural e Natural, do Centro do Património Mundial da UNESCO, defenderemos 
na nossa comunicação a criação pelos Estados parte envolvidos na tutela dos Sítios Pré-
Históricos de Arte Rupestre do Vale do Côa e Siega Verde, de um comité de gestão 
conjunta, ou uma estrutura idêntica, para a gestão do bem transfronteiriço no seu todo. 
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Dentro del territorio fronterizo que comprende la Raya hispano-portuguesa, a la altura de 
las provincias de Zamora y Salamanca, se levantan una serie de santuarios y ermitas 
marianas en las que se celebran de forma anual importantes romerías de carácter 
internacional, cuyas imágenes son, además,  “hermanas”: Nuestra Señora de la 
Encarnación en Villalcampo; Nossa Senhora de la Luz en Costantim; Nuestra Señora de la 
Soledad de Alcañices; Nuestra Señora de la Tuiza en Lubián; romería de la Petisqueira 
entre Petisqueira y Villarino de Manzanas; romería de los Viriatos en Fariza; antigua 
romería de la ermita de Nossa Senhora da Consolaçao en Forcalhos o Nossa Senhora de 
Nasso en Miranda do Douro, entre otras muchas. Todas ellas son lugar de confluencia de 
un importante número de romeros portugueses y españoles en las se reivindica una 
devoción “internacional” de sus imágenes, algunas de las cuales “emigran” temporalmente 
de sus lugares de culto para hermanarse en unos espacios neutros en los que se 
desarrollan interesantes rituales colectivos, concitadores de un importante número de 
romeros. Al mismo tiempo vienen a afianzar, de manera simbólica, los límites territoriales 
de dichas advocaciones.  
La propuesta de comunicación trata de aproximarse, desde una óptica antropológica pero 
también desde un punto de vista del turismo religioso a dichas celebraciones, los paisajes, 
las motivaciones y la generación de caminos sagrados o “vías sacras” que son rutas sobre 
las que se propone plantear el establecimiento de posibles  itinerarios culturales de 
santuarios rayanos hispano-portugueses, en virtud del interés turístico que las 
manifestaciones religiosas que se documentan en este territorio de frontera.  
Palabras clave: Raya, frontera, romerías, turismo religioso 
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Há um consenso acerca da tendência ao aumento das temperaturas nos últimos séculos, 
em todo o Planeta. Nas cidades, onde se concentra a maior parte da população, estes 
efeitos são intensificados devido à forma de uso e ocupação da superfície e dos materiais 
construtivos inadequados. Esta situação foi responsável pela origem do fenômeno 
denominado Ilhas de Calor Urbana. Seus efeitos danosos não afetam a todos de forma 
homogênea, mas de acordo com as desigualdades socioespaciais e de vulnerabilidade. A 
cidade de Cuiabá-MT (Brasil), insere-se neste contexto com o agravante de ter as 
condições naturais que a coloca entre as mais quentes do país. Por isso, foi selecionada 
para estudo de caso. As condições precárias e inadequadas dos materiais construtivos, 
associadas ao contexto de alta Vulnerabilidade, criam um microclima, em domicílios 
localizados neste contexto espacial, que representa um fator de risco à saúde, à qualidade 
de vida e ao conforto térmico. O objetivo geral desta pesquisa é investigar a dimensão do 
risco do Clima Urbano de Cuiabá-MT, no período de clima quente e seco (transição 
inverno-primavera), a partir das dimensões da vulnerabilidade social e do Perigo 
relacionado ao campo térmico (Ilhas de Calor Urbana e microclima domiciliar). O conjunto 
de procedimentos metodológicos consiste na elaboração de índice de vulnerabilidade 
urbana de Cuiabá, baseado nos modelos elaborados e utilizados na geografia portuguesa e 
norte americana. Este índice é fundamentado na base de dados (alfanumérica e 
gráfica/vetorial) de domínio público do Censo 2010, disponibilizada pelo IBGE. Para 
estudo do Perigo, foi elaborada a modelagem da  Ilha de Calor Urbana, baseada no modelo 
francês que considera os condicionantes geoambientais das temperaturas, como: relevo 
sombreado, hipsometria, uso e ocupação da superfície, declividade, NDVI, orientação das 
vertentes e temperatura superficial. Foram usados produtos de sensoriamento remoto 
disponibilizados de forma livre pelo TOPODATA (Banco de Dados Geomorfométricos do 
Brasil) e pela USGS . O geoprocessamento foi realizado nos SIGs Idrisi, ArcGis/ArcMap 10 e 
QGIS. Foi aplicada a metodologia dos transectos móveis para avaliação e modelagem das 
ilhas de calor urbana. Nas áreas de alta vulnerabilidade, foram selecionados domicílios 
para instalação de sensores digitais de temperatura e umidade (Humidity-temperature 
logger) que fizeram o registro horário (indoor e outdoor) nos meses de julho, agosto e 
setembro/2017. O diagnóstico referente à vertende do Perigo (Ilhas de Calor Urbana) 
foram concluídas. Os estudos relacionados à dimensão da vulnerabilidade encontram-se 
em fase de conclusão, quando a pesquisa reunirá elementos suficientes para analisar a 
dimensão espacial do risco na área urbana de Cuiabá. 
Palavras Chave: Risco, Vulnerabilidade, Sistema Clima Urbano, Ilhas de Calor. 
 
 
 
1 Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de doutorado, no Programa de Pós Graduação em Geografia da UNESP 
(Presidente Prudente SP, Brasil), intitulada “Clima Urbano em Cuiabá/MT: A dimensão do risco em áreas de alta Vulnerabilidade 
Socioespacial”. A pesquisa é apoiada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP), processo 03599-9/2016. 
1 Servidor Público no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
Bolsista pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP) 
e-mail: teobaldoneto2010@gmail.com 
1 Universidade Estadual Paulista FCT/UNESP. Programa de Pós Graduação em Geografia. 
Campus Presidente Prudente, SP, Brasil, 
e-mail: mccta@fct.unesp.br 
1 U.S. Geological Survey http://www.usgs.gov/ 
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Neste texto, apresenta-se o processo de mapeamento participativo construído juntamente 
com a equipe do ICMBio-Tefé, durante a elaboração do plano de manejo da Floresta 
Nacional - FLONA - de Tefé, AM, centralizando-o no contexto da Educação em Geografia. 
No processo de gestão da FLONA, o Núcleo de Estudos Geografia e Ambiente - 
NEGA/UFRGS -, realizou em parceria com ribeirinhos e gestores o mapeamento do uso do 
solo da FLONA. Uma das demandas deste processo, trazida pelos jovens das comunidades, 
foi a necessidade de produção de um material pedagógico voltado para o conhecimento da 
FLONA. Acolhida esta proposição, a proposta da produção do material foi apresentada e 
aprovada junto ao Conselho da FLONA. A metodologia de elaboração do material associa-
se à cartografia social e ao diálogo de saberes. O resultado desta produção foi organização 
de três textos com características distintas, porém complementares. O primeiro volume O 
Lugar Onde Moro – FLONA de Tefé contém quatro textos: Meu lugar e minhas histórias; A 
natureza que me envolve, Ribeirinhos e suas atividades e A Floresta é a minha casa. O 
segundo volume é um livro de literatura infantil que trabalha com a temática ambiental: o 
desmatamento e a necessidade de preservação da floresta. Um livro de literatura infantil 
neste projeto busca estimular a leitura das crianças da fase inicial do Ensino Fundamental. 
O terceiro volume O Lugar Onde Moro – FLONA de Tefé: práticas pedagógicas traz 
sugestões de atividades para serem desenvolvidas pelo professor do Ensino Fundamental. 
Essas atividades estão centradas no conteúdo relativo à FLONA de Tefé apresentado no 
Volume I e no livro infantil, acrescido de outras que buscam explorar conteúdos como 
observação, orientação, escalas e representações. Os textos foram avaliados em subgrupos 
cujos participantes foram ribeirinhos, técnicos do ICMBio e pesquisadores da UFRGS. 
Procedeu-se, em reuniões, a leitura integral dos textos, visando a compreensão da 
linguagem escrita, a correção das informações, a estrutura e a sequência a ser adotada nos 
textos. A leitura coletiva e a avaliação do material, permitiu conceber a adequação da 
linguagem e a pertinência dos conteúdos e habilidades propostas. O resultado deste 
projeto foi a elaboração, a editoração, a impressão, a divulgação e a doação de 250 
exemplares de cada um dos materiais produzidos para o acervo das bibliotecas das 
comunidades que compõem a FLONA. Após o recebimento dos livros, foram solicitadas 
pelos professores oficinas de formação pedagógica para a utilização do material. Estas 
oficinas foram realizadas e contaram com a participação de professores vinculados às 
escolas da FLONA com o apoio das secretarias de educação dos municípios de Tefé e de 
Alvarães. Esse processo constituiu uma experiência de trabalho com troca de saberes 
entre pesquisadores, gestores e comunitários que se revelou positivo, uma vez que, 
conforme manifestação dos ribeirinhos, permitiu o conhecimento do seu lugar, elaborado 
de forma participativa. 
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O mundo que construiu a modernidade por meio da colonização sempre foi marcado por 
invisibilidades. É este o caso dos povos indígenas brasileiros, que passaram a sofrer, a 
partir do início do século XVI, recorrentes tentativas de invasão de suas terras pelos 
colonizadores europeus. O constante estado de conflito causado pelo processo 
colonizador, além de provocar grande mal estar existencial entre os povos originários, 
promove desde então a subalternização de seus saberes, modos de vida e suas leituras de 
mundo. Os povos do litoral, por força da sua situação geográfica, sofrem há mais tempo os 
efeitos negativos da presença europeia e do processo colonizador. Destarte, não é 
estranho que praticamente não haja indígenas autodeclarados no litoral brasileiro, em 
especial no litoral nordestino. Diz-se não haver mais indígenas no Nordeste do Brasil ou, 
se há, são tratados como indígenas inferiores ou como “resíduo indígena”. Contra estes 
estigmas, a luta pela defesa do direito de se reconhecer indígena, no Nordeste, assume 
uma dimensão ainda mais dura e urgente. É neste quadro que se posiciona o povo 
Potiguara. Possivelmente, são os únicos povos que habitam o mesmo lugar desde então e 
um dos poucos que possuem praias oceânicas entre seus domínios territoriais. Com 
poucos falantes da língua original, o tupi, vivem em sua maioria em três terras demarcadas 
e distribuídas continuamente entre três municípios do litoral norte paraibano, mantendo 
marcante relação com o mar e os rios. As práticas Potiguara são intrínsecas às suas 
paisagens, que acabam por viabilizar o trânsito por diversos domínios ambientais 
litorâneos que são determinantes no universo cosmológico e existencial destes indígenas. 
Suas terras abrangem áreas de tabuleiros costeiros cobertos por mata atlântica, chegando 
até a restinga e o manguezal, nas praias e estuários, construindo verdadeiros gêneros de 
vida. Neste sentido, as paisagens potiguara são mais que importantes testemunhos do 
processo histórico de um povo que tem lutado há mais de 500 anos para se manter 
existindo, suas paisagens são também elementos agregadores e demarcadores simbólicos 
da territorialidade potiguara, que tem na relação com as águas uma singularidade. A 
pesquisa em tela visa aproximar a discussão acerca da patrimonialização das paisagens 
culturais aos debates de revalorização cultural engendrados por lideranças Potiguara, ao 
passo que contribui para ampliar o conhecimento geográfico em torno das vivências e 
espacialidades indígenas, especialmente no Nordeste brasileiro. 
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Este estudo, tem por objetivo a construção de um SIG, para valorizar o potencial turístico 
do patrimônio histórico da cidade de Porto Velho-Rondônia. Este município surgiu a partir 
da construção pelos ingleses em 1872 da EFMM (Estrada de Ferro Madeira-Mamoré) 
concluída em 1912. O núcleo urbano foi elevado à categoria de município em 1914. A 
ferrovia foi construída para escoamento da borracha (Hévea Brasilienses) e funcionou até 
o final da 2a Guerra Mundial quando a exportação da borracha perde importância no pós 
guerra e com a implantação da indústria de base na década de 1950 e a construção dos 
grandes eixos rodoviários esta acaba por ser desativada em 1972. O SIG como ferramenta 
de controle e monitoramento, registrará a expansão urbana do município, os espaços 
tradicionais de vivencia dos nativos e pioneiros com a finalidade de valorizar o 
pertencimento dos munícipes e fomentar a economia através da alternativa “turismo 
cultural”. A implantação e uso das geotecnologias aplicadas ao turismo, contribuirá para a 
disponibilização de informações rápidas e precisas interligando banco de dados com a 
localização espacial dos pontos de interesse turístico, facilitando o monitoramento dos 
gestores públicos. Quanto aos procedimentos metodológicos, serão realizados: o 
mapeamento da expansão urbana, conforme os planos diretores; a catalogação das 
edificações tombadas pelo IPHAN e as com potencial turístico e de preservação; o registro 
da toponímia tradicional dos arruamentos e topônimos geoambientais; tomadas de 
fotografias da situação atual e resgate de fotos históricas cedidas por familiares de 
pioneiros que construíram a cidade. O estudo justifica-se em função da necessidade da 
proteção do patrimônio histórico-cultural, conforme propõe a Carta Internacional para a 
Salvaguarda das Cidades Históricas, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 
(ICOMOS) intitulada de Carta de Washington, de 1987 que listou princípios e objetivos que 
fizessem com que a salvaguarda das cidades e bairros históricos integrem “uma política 
coerente de desenvolvimento econômico e social”, além de preservar valores associados 
ao “caráter histórico da cidade e o conjunto de elementos materiais e espirituais que lhe 
determinam a imagem” (ICOMOS, 1987, p. 2). O SIG como resultado final e instrumento de 
gestão, subsidiará a proteção do patrimônio público contribuindo para a inclusão das 
comunidades envolvidas para, uma vez conhecendo o potencial da sua localidade, gerar 
emprego e renda e dinamizar o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) 
com base no turismo. 
 
PALAVRAS CHAVES- SIG, Rondônia, Porto Velho, Amazônia Ocidental, Toponímia, 
Patrimônio Histórico, Turismo Cultural; 
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Neste resumo apresenta-se o resultado de um projeto de pesquisa, realizado no ano de 
2017 na cidade de Porto Velho-RO, demonstrando que é possível o reaproveitamento das 
embalagens tetra pak para melhorar a qualidade da moradia em comunidade carente que 
não dispõem de recursos financeiros para a aquisição de isolantes disponíveis 
comercialmente. As embalagens descartadas para algumas pessoas são apenas lixo, porém 
para outras podem ser uma alternativa sustentável. No Brasil, foram 6 bilhões de 
embalagens distribuídas em todo o território nacional (TETRA PAK,2001). Em Rondônia 
essa realidade se tornou um grande problema, quantidades imensas são descartadas 
diariamente no aterro municipal, onde a coleta seletiva se restringe a poucos itens. Diante 
do exposto, que melhorias podem ser apresentadas com a reutilização dessas embalagens, 
nas comunidades carentes de Porto Velho? Os principais passos metodológicos para a 
realização do projeto, corresponderam à revisão literária de artigos, livros e revistas 
eletrônicas, trabalho de campo, com aplicação de questionários estruturados, para 
diagnóstico da realidade local e identificação da comunidade a ser beneficiada e seleção da 
família a ser beneficiada. A selecionada era composta por 8 pessoas, 4 adultos e 4 crianças; 
a idade dos adultos variava de 24 a 54 anos, as crianças de 6 meses a 12 anos; esta 
habitava uma moradia autoconstrução de aproximadamente 25m2. A renda total da 
família era de R$ 200,00 (duzentos reais) que recebiam do trabalho de coleta seletiva de 
lixo. Após a seleção da família, a segunda etapa consistiu em reunir a quantidade de 1600 
unidades de embalagens tetra pak, que foram utilizadas para o revestimento das paredes e 
forro. Um dos maiores desafios foi coletar as embalagens passiveis de uso visto que, 
infelizmente no Brasil e particularmente em Rondônia a prática da coleta seletiva de 
materiais recicláveis é incipiente na fonte geradora, tornando-se um grande obstáculo o 
reaproveitamento, sendo que todo o material recolhido pelo serviço público da prefeitura 
é descartado diretamente no aterro, sem separação, impossibilitando o seu reuso. O 
estudo está concluído, todo o processo previsto, foi alcançado.  
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Os rios são importantes elementos que atuam ativamente na morfodinâmica terrestre. No 
bioma Amazônia, que possui uma densa rede hidrográfica e um regime de chuvas intenso, 
os rios têm uma dinâmica própria, configurando e reconfigurando as paisagens em todo o 
seu trajeto através dos processos de erosão das margens do seu leito normal e da 
deposição de sedimentos. Este processo natural é denominado de terras caídas e é comum 
em praticamente toda a região. Tratra-se de um processo cíclico. O fenômeno de terras 
caídas é específico da região amazônica e acontece nas margens dos rios de águas brancas. 
É favorecido pelos solos friáveis de origem sedimentar, característicos neste ambiente 
(Magalhães & Albuquerque, 2010; Magalhães, 2011; Silva & Noda, 2015). 
Quanto à escala de ocorrência deste fenômeno, pode-se afirmar que o mesmo acontece 
tanto em pequena quanto em grande escala. As mudanças naturais na configuração do 
leito dos rios são comuns, constantes e visíveis. Entretanto, a ação antrópica pode estar a 
alterar e acelerar tais processos (Silva & Rossetti, 2009; Carvalho & Cunha, 2011; Silva & 
Noda, 2015). 
Os programas governamentais ligados ao planeamento e ordenamento do território 
exercem significativa influência sobre as alterações neste ambiente. As atividades 
econômicas tanto das populações tradicionais quanto de novas populações tem influência 
direta sobre as mudanças observadas. À problemática das terras caídas acresce ainda, o 
fator econômico, pois a perda de terras da planície aluvial representa uma subtração do 
tamanho das propriedades, a perda de produtividade e consequentemente da 
desvalorização das propriedades atingidas (Carvalho & Cunha, 2011; Silva & Noda, 2015). 
Esta investigação aborda os processos erosivos nas margens do rio Madeira, no perímetro 
urbano da cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, Brasil. Esta área da 
cidade sempre foi susceptível ao denominado fenômeno de terras caídas. Entretanto, 
recentemente observou-se o agravamento do problema. A cidade de Porto Velho está 
localizada 7 km a jusante da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio, na margem direita 
do rio Madeira. No ano de 2005 o rio Madeira passou a sofrer alterações no seu leito, 
provocadas pela instalação do Complexo Madeira. O Complexo Madeira é um grande 
projeto de infraestrutura energética que envolveu o planeamento de 4 grandes 
hidrelétricas, 2 já em funcionamento, UHEs Santo Antônio e Jirau (rio Madeira), e 2 apenas 
projetadas, Ribeirão (rio Madeira) e Cachuela Esperanza (rio Beni/Bolívia). 
Fatores diversos podem ser apontados como agravantes para o aceleramento do processo 
de terras caídas na região. Os mais significativos são os pulsos de cheias, velocidade e 
turbulência do fluxo do rio, os banzeiros provocados pela navegação e pela ação dos 
ventos. A localização da cidade é significativa pois situa-se em uma margem côncava, o que 
favorece a intensificação da força centrífuga, potencializando o efeito do atrito nas paredes 
do canal fluvial. Ainda, pela cidade estar localizada imediatamente a jusante  da UHE Santo 
Antônio, obra que regulou o fluxo do rio, controlando os pulsos e descargas, que são mais 
fortes e constrantes no período da cheia, quando o reservatório opera na sua capacidade 
máxima de armazenamento, e há a necessidade de manter a estabilidade da barragem, 
está ainda mais vulnerável. As descargas da barragem aceleram o fluxo, aumentam os 
banzeiros, os movimentos turbilhonares e o atrito nas paredes do canal, o que possibilita o  
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aprofundamento do canal e desestabiliza os barrancos, acelerando o processo de terras 
caídas (CPRM, 2013; Labadessa, 2014; Adamy, 2016) 
Este tema é controverso, uma vez que os consórcios construtores negam veementemente 
qualquer influência na mudança do fluxo do rio e consequentemente na potencialização 
dos processos de erosão e sedimentação. 
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Dinâmicas socioeconómicas em diferentes contextos territoriais 
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Este resumo, apresenta uma reflexão sobre importância das OPES (Organizações 
Promotoras de Empreendimentos Solidários) em comunidade de catadores (na Vila 
Princesa) localizada no Lixão Urbano instalado em 1988 no município de Porto Velho-RO. 
Possui população em torno de 2000 habitantes, onde 40% é composto por jovens e 
crianças. A inclusão social desta categoria de trabalhadores, dependente do efetivo 
cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) que em todo o 
país, ainda não foi efetivamente atendida, extensivo à Rondônia que entre os 52 
municípios a maioria descumprem os Artigos 6o e 15º da PNRS, no inciso XII – “integração 
dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e inciso V - metas para a 
eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação 
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, respectivamente”. O nível 
de organização é precário, apesar da existência de uma cooperativa de catadores e uma 
associação de moradores, apresenta baixo grau de participação, necessitando de 
programas educativos, iniciando pela alfabetização de adultos e fortalecimento da única 
escola de ensino fundamental instalada na vila e inserção de cursos profissionalizantes 
para os jovens (à exemplo das incubadoras); levar à compreensão do funcionamento da 
cadeia produtiva e do mercado de reciclagem para garantir a geração de renda para as 
famílias e eliminação da figura do atravessador; fortalecer o papel das mulheres e mães 
em função do auto grau de alcoolismo, violência, tráfego de drogas e prostituição entre 
jovens e crianças. O projeto será executado em cinco fases complementares: na Primeira 
Fase foi realizada a sensibilização de voluntários que se interessaram em participar do 
projeto como “grupo focal” , estes serão treinados para atuar junto aos seus pares; na 
Segunda Fase, realizar-se-á o diagnóstico sócio econômico através da aplicação de 
questionários visando identificar o tamanho real da população, números de agregados e 
emergências da comunidade; na Terceira Fase, serão realizadas oficinas para 
entendimento da Legislação do setor e compreensão da cadeia produtiva dos materiais 
recicláveis; como funciona o mercado e a indústria de reciclagem no Brasil e no Estado de 
Rondônia; a Quarta Fase ocorrerá a identificação de materiais que serão objetos das 
oficinas (Incubadoras) para aproveitamento ao longo do projeto e na Quinta Fase ocorrerá 
a organização de uma OPES com a elaboração do estatuto, definição de diretoria e 
identificação de metas e diretrizes e definição de uma “agenda positiva” para continuidade 
dos trabalhos nos próximos dois anos, após a conclusão desta fase de fomento. Como 
produto final, pretende-se formar lideranças e treinar gestores para as atividades de 
reciclagem no contexto da comunidade onde estão inseridos. 
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A crise dos refugiados que se vive atualmente é considerada a mais grave desde o fim da 

2ª Guerra Mundial. Segundo o relatório anual do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados, atualmente verificam-se os maiores níveis de deslocação humana 

forçada de que há registo, sendo que, em 2017, 65,6 milhões de pessoas viram-se forçadas 

a abandonar as suas casas devido à guerra, conflitos internos, violência, perseguições 

políticas e violações dos direitos humanos, mais 100 mil do que no ano anterior. Destas, 

quase 22,5 milhões são refugiados e mais de metade são menores de 18 anos. Segundo o 

mesmo relatório, mais de 1 milhão de refugiados procuram asilo na Europa.  

Segundo os dados publicados pelo Alto Comissariado para as Migrações (AMC), Portugal 

comprometeu-se a receber 2.951 refugiados, tendo mais tarde esse número sido revisto 

pelo XXI Governo Constitucional, propondo o acolhimento de 10.000 pessoas. Até à data, 

Portugal recebeu 1.453 refugiados provenientes da Síria, Eritreia e Iraque. Por outro lado, 

Portugal sofre de um problema demográfico grave. Com a segunda taxa de natalidade mais 

baixa da União Europeia, os municípios com as taxas de natalidade mais baixas em 

Portugal estão todos localizados no interior do país onde o problema da desertificação 

agrava anualmente.  

O foco do projeto LAR prende-se em criar uma solução de retenção da população migrante 

aproveitando oportunidades físicas decorrentes da desertificação do interior do país, em 

particular em aldeias - como sejam os terrenos abandonadas, disponíveis para cultivo.   

O “Projeto Lar” é a solução proposta pela Associação AIIR - Associação de Apoio à Inclusão 

de Imigrantes e Refugiados, numa tentativa de mitigar os problemas sociais referidos, que 

tem como objetivo criar em Portugal uma iniciativa de inclusão social de segunda linha, 

para refugiados e migrantes acolhidos pelo nosso país, assente num modelo escalável, 

naquela que é a contribuição do país para uma das maiores crises humanitárias de que há 

registo. Visa assim o acompanhamento e integração social de 4 famílias de refugiados e 

migrantes na aldeia rural de Ima, freguesia de São Pedro de Jarmelo, distrito da Guarda, 

através da agricultura e promoção do meio rural.  

Trata-se de uma metodologia de intervenção em meio natural de vida que permita, através 

de uma atuação próxima e regular de uma equipa operacional qualificada, promover o 

desenvolvimento pessoal e integral dos refugiados e migrantes, bem como das respetivas 

famílias, reduzindo os efeitos negativos resultantes do problema social.  

Esta intervenção privilegia um trabalho próximo e sistemático com os refugiados e 

migrantes para a sua capacitação e autonomia, de forma a integrarem o mercado de 

trabalho com sucesso. 

Em particular, este projeto pretende criar oportunidades de recolocação da população 

migrante no interior do país onde é possível criar boas condições de vida e profissionais, 

ajudando ao mesmo tempo a combater a desertificação do interior. 
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Esta nossa comunicação insere-se no tempo que nos recorda a história e a memória dos 
anos 90, mais precisamente no ano letivo de 2007/2008. A população alvo deste estudo 
foram os professores do 2º e 3º ciclos do ensino básico que então lecionavam na região do 
Distrito da Guarda. 
Trazer a este palco temas referentes à educação, retratar, refletir, diferenciar fenómenos 
associados a esta temática é abordar questões ligadas à geográfica humana destes 
territórios que podem ou não ser singulares num contexto mais vasto do todo nacional. 
É sabido e temos que reconhecer que a escola do nosso tempo ainda não é uma escola 
aberta, no sentido da participação de todos os agentes que, de alguma forma com ela estão 
implicados. É fundamental ter consciência que esta está sujeita a influências da mais 
variada ordem que, advêm do meio que a envolve num vínculo entre o lugar e as pessoas 
que o ocupam. Sabemos que a escola ao mesmo tempo que influencia o meio que a 
circunda, o meio também a influencia a ela e, devido a este fato, a escola como Organização 
de referência que o é, pode ser considerada como um sistema aberto. 
Um dos problemas com que a escola tem que lidar é, sem dúvida, a indisciplina escolar. É 
certo que este não é em si mesmo um problema novo. Indisciplina escolar sempre ocorreu 
ao longo da história da escola. 
No entanto, não podemos ignorar que esta problemática nos últimos tempos tem vindo a 
adensar-se e por isso tem vindo a ser alvo da preocupação não só da Comunidade 
Educativa, mas também dos Investigadores que a têm vindo a estudar o que tem 
enriquecido os conhecimentos sobre esta temática que é polissémica na sua essência. 
Conceito com várias leituras e abordagens, a indisciplina escolar já nos anos 90 do século 
XX começava a dar mostras de que mais cedo do que tarde seria uma problemática com 
que a escola se teria que confrontar e era tempo de definir um conjunto alargado de 
estratégias com os vários actores no sentido da sua prevenção. 
Foi com este objectivo e com sentido de previsibilidade que então formula-mos a seguinte 
pergunta e para a qual nos propomos apresentar nesta comunicação um conjunto de 
resultados então obtidos. 
Assim, formulámos a seguinte pergunta de partida que orientou esta nossa investigação: 
Que representações têm os Professores do Distrito da Guarda acerca da Indisciplina 
Escolar? 
Os resultados então obtidos serão apresentados com recurso a tabelas e quadros 
explicativos fundados em testes estatísticos que sintetizam e validam de forma clara as 
respostas obtidas da amostra que é representativa do universo então estudado. 
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Este resumo trata de um estudo sobre Turismo Regional e Ecológico, no município de 
Costa Marques-Estado de Rondônia, fronteira do Brasil com a República da Bolívia, tendo 
como objeto de estudo o Forte Real Príncipe da Beira (ou Fortaleza Príncipe da Beira) 
como monumento histórico do período colonial na Amazónia Ocidental. O “Forte” está 
localizado à margem direita do rio Guaporé em território brasileiro e foi construído de 
forma estratégica durante o Brasil Colônia, resultante da política pombalina de 
demarcações e garantia das terras do Oeste para a Coroa Portuguesa contra à expansão da 
Coroa Espanhola na América do Sul, conforme tratados firmados entre as duas Coroas 
entre 1750 e 1777. “O Príncipe da Beira” foi batizado com este nome em homenagem ao 
Príncipe D. José, neto de D. João V (1705-1750). O estudo tem por objetivo avaliar a 
potencialidade turística do “Forte” através da caracterização e mapeamento dos aspectos 
geomorfológicos, da rede hidrográfica, da cobertura vegetal, do perfil sócio econômico e 
modos de vida, tradições e cultura da população do entorno, com adaptação para a 
“cartografia turística” dos elementos geográficos com potenciais turísticos; identificação 
dos caminhos ou trilhas tradicionais remanescentes das áreas reconhecidas para 
atividades turísticas. A avaliação contribuirá para o DLIS (Desenvolvimento Local 
Integrado e Sustentável) potencializando a geração de emprego e renda. O estudo se 
justifica em função de uma demanda urgente de medidas para o aproveitamento da 
potencialidade do “Forte” como monumento histórico colonial e indutor de 
Desenvolvimento, subsidiando o gestor publico para a instalação dos equipamentos e 
formalização de parcerias com o setor privado para a viabilização da infraestrutura e 
logística da atividade turística, principalmente a definição de um calendário turístico 
levando em conta a dinâmica climática em Rondônia que se caracterizada por verão o ano 
todo com dois períodos diferenciados: seco e chuvoso, sendo que neste período as 
atividades se tornariam de aventura, devido a dificuldade de acesso à alguns trechos no 
território do município. Devido à proximidade com o rio Guaporé, além dos festejos locais, 
tal como a Festa do Divino, o ponto forte ocorre no período do defeso que corresponde à 
piracema, quando ocorre a migração dos peixes para a desova e reprodução, tornando-se 
um espetáculo de contemplação na perspectiva do turismo ecológico. O estudo contribuirá 
para potencializar o uso turístico do “Forte” aliando à potencialidade da floresta no 
entorno levando ao turismo de florestania no entorno. 
 
Palavras-chaves: Forte Real Príncipe da Beira, Monumento Histórico Colonial, Turismo 
Regional e Ecológico, DLIS (Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável) 
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Desde a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), em meados dos anos 1990, os sucessivos governos federais têm mantido as 
políticas públicas voltadas ao atendimento das demandas da agricultura familiar. Dentre 
as políticas destacaram-se: i) o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Territórios 
Rurais (PRONAT); ii) o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); iii) o Programa 
Territórios da Cidadania; e iv) as reformulações feitas no Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), no âmbito federal. O apoio dos governos estaduais à 
agricultura familiar tem sido menos expressivo, restringindo-se aos serviços de assistência 
técnica e extensão rural, os quais nem sempre se adequam ao perfil e a necessidade dos 
agricultores familiares. No caso do Estado de São Paulo, a atuação do poder público no 
apoio à agricultura familiar tem se restringido ao Programa de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PDRS), o qual conta com aporte financeiro do Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e do próprio tesouro estadual, constituindo na 
segunda edição do Programa de Microbacias Hidrográficas. O principal objetivo da 
pesquisa foi analisar os resultados do PDRS na Região de Presidente Prudente. Foram 
realizados levantamento de dados e informações junto à Coordenadoria de Assistência 
Integral (CATI), órgão executor do programa, e entrevistados dirigentes dos Escritórios de 
Desenvolvimento Rural (EDRs) de Presidente Prudente e de Presidente Venceslau, bem 
como técnicos executores do PDRS, presidentes de associações e cooperativas que 
submeteram e tiveram os planos de negócios aprovados e financeiramente apoiados pelo 
programa. A despeito do seu viés econômico, tendo em vista que foram apoiados 
empreendimentos conduzidos por organizações de agricultores familiares, os resultados 
alcançados pelo PDRS na Região de Presidente Prudente foram satisfatórios, pois foram 
apoiados mais de 10 planos de negócios. Além do apoio financeiro direto, o PDRS facilitou 
o acesso das associações e cooperativas a outras políticas públicas direcionadas aos 
agricultores familiares, notadamente ao PAA e ao PNAE, ambos financiados pelo governo 
federal, e ao Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social (PPAIS), conduzido pelo 
governo estadual e também voltado a aquisição de alimentos dos agricultores familiares. 
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Este trabalho finaliza estudos desenvolvidos durante 10 (dez) anos sobre a Política de 
Desenvolvimento Territorial e seus reflexos no Vale do Itapecuru no Estado do Maranhão. 
O objetivo desta pesquisa foi analisar o papel e as estratégias institucionais pensadas e 
estabelecidas para consolidação dos Projetos de Assentamentos Rurais. O Primeiro projeto 
intitulado POLÍTICAS TERRITORIAIS E ESTRUTURA PRODUTIVA AGRÍCOLA: uma análise 
da contribuição dos projetos produtivos no território Vale do Itapecuru/MA para a 
consolidação dos assentamentos rurais, iniciou uma discussão evidenciando a importância 
dos projetos produtivos pensados nos colegiados para a territorialização dos assentados. 
O último projeto denominado de ENCONTROS, DESENCONTROS E DESCONTINUIDADES 
INSTITUCIONAIS: UMA ANÁLISE DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO 
VALE DO ITAPECURU estabeleceu como principal objetivo a análise das articulações 
Institucionais nas esferas Federal, Estadual e Municipal de apoio à implantação dos 
projetos produtivos. A questão central para as análises passaram pela possibilidade de 
compreensão de como as (des)articulações institucionais interferiram diretamente nas 
escolhas e implementação dos projetos produtivos. Após inúmeras visitas técnicas, 
análises de entrevistas realizadas com membros do colegiado, representantes de 
movimentos sociais e de instituições públicas, verificou-se que apesar da discussão sobre 
desenvolvimento territorial, as avaliações dos membros dos colegiados evidenciavam o 
caráter setorial das propostas levando às desarticulações e descontinuidades das relações 
institucionais estabelecidas entre as esferas estadual e federal comprometendo 70% 
(setenta por cento) dos projetos produtivos voltados pra agricultura familiar.   
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Este trabalho apresenta os resultados obtidos a partir de um estudo comparativo sobre o 
funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos municípios de 
Dracena e Regente Feijó, localizados no Estado de São Paulo, Brasil. O PNAE busca oferecer 
uma alimentação saudável aos alunos das escolas municipais e estaduais de ensino, tendo 
como parte deste abastecimento alimentar os produtos de pequenos produtores rurais. A 
adesão de agricultores familiares ao programa ocorreu em 2009, a partir da promulgação 
da lei 11.947, que trouxe do ponto de vista da sua execução, atores sociais necessários 
para fomentá-la nos municípios em que é implementada, a partir da formação de arranjos 
institucionais, sobre uma forte coesão territorial em busca de resultados econômicos e 
sociais. Como resultados alcançados em nossa pesquisa empírica, podemos observar que 
em Dracena existe a participação de técnicos agropecuários, da nutricionista, do Conselho 
de Alimentação Escolar (CAE), e dos produtores rurais por meio de uma cooperativa, e da 
presidente desta organização, que permite o desenvolvimento do PNAE. Em Regente Feijó, 
o arranjo institucional formado ocorre com a presença do pessoal da Cozinha Piloto 
responsável pela elaboração da alimentação distribuída as escolas, os técnicos 
agropecuários, e a participação dos agricultores familiares, através de um grupo informal. 
A participação dos produtores rurais no PNAE em Dracena traz resultados diferenciados 
do ponto de vista econômico comparado aos produtores participantes em Regente Feijó, e 
também para o abastecimento da merenda escolar, uma vez que, enquanto a cooperativa 
no primeiro município entrega além de produtos in natura, os processados como o leite 
pausterizado e polpas de frutas, em Regente Feijó, os produtores entregam somente de 
forma in natura. Além disso do ponto de vista social, a cooperativa, permite que os 
produtores se organizem e participem de outras políticas públicas, situação que não 
ocorre com os produtores de Regente Feijó, que se restringem apenas ao PNAE. Outras 
situações fazem com que cada município tenha particularidades de funcionamento, como o 
fato do CAE ter plena atuação no município de Dracena, situação que não ocorre em 
Regente Feijó, ao mesmo tempo que, do ponto de vista da ação da nutricionista no 
primeiro município, e da cozinha piloto no segundo, e dos técnicos agropecuários existe 
um forte estimulo para que os produtores entreguem seus produtos para abastecer a 
alimentação escolar. Tais condições nos permitem inferir que cada município através do 
arranjo institucional formado, e das condições colocadas para sua execução modificam e 
moldam a implementação do PNAE, conforme a suas decisões e ações mostrando que do 
ponto de vista territorial, essas manifestações levam a formação de territórios que se 
constroem de acordo com os atores e sujeitos sociais presentes. 
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Várias podem ser as abordagens que de alguma forma buscam dar maior relevância e 
visibilidade às práticas que a sociedade civil organizada efetua em resposta ao poder 
hegemônico e excludente do sistema agroalimentar convencional, organizado e de escala 
global, que de alguma maneira corresponde com um mercado desregulado e desigual em 
que a reprodução do capital encontra-se legitimada.  
Dentro do contexto mundial, e, especificamente desde a realidade de diferentes contextos 
locais, aspectos que poderíamos encaixar dentro de uma generalizada crise agroalimentar: 
perda da soberania e segurança alimentar, assim como da própria autonomia dos povos; a 
fome emerge como um processo decorrente da racionalidade deste sistema agroalimentar 
global, mas, inúmeras são as práticas de contestação e defesa que fogem desta lógica. 
Neste artigo, buscamos centrar-nos nas Redes Agroalimentares Alternativas (RAAs ou com 
suas siglas em inglês AFN –Alternative Food Networks), já que acreditamos em seu poder 
explicativo; porém, o caso de estudo aqui selecionado é a cidade de Medellín na Colômbia, 
selecionada por ser uma cidade muito dinâmica no que tange às redes e modelos 
alternativos de organização, produção e comercialização; assim como, um reconhecido 
investimento no capital social que lhe confere o renome de cidade inovadora. E, 
encontramos com um primeiro trabalho de campo que uma constante que diferencia às 
RAAs neste contexto, é que a produção como o elo historicamente mais vulnerado, 
empobrecido e sobre-explorado, tende a reorientar o resto do circuito através das 
reconfigurações que se fazem progressivamente nas formas de produzir (mais sustentável 
socioambientalmente) e nas estruturas de distribuição e comercialização. Estes atores 
(produtores) e estas estruturas alternativas (comercialização) possuem pela sua condição, 
um papel muito mais ativo que os próprios consumidores, ainda pouco organizados e 
conscientes no que respeita a um consumo responsável.  
Este artigo busca visibilizar este tipo de iniciativas entendidas desde uma abordagem 
reticular e projetadas como respostas significativas aos modelos socioeconómicos 
tradicionais. Eis a importância de abordar conceitos como: Redes Agroalimentares 
Alternativas, território, produção do espaço, comercio justo e consumo. Analisando as 
particularidades deste contexto a partir dos primeiros resultados da pesquisa empírica 
(experiências institucionais, comunais, familiares e privadas), dialogando com um marco 
teórico-conceitual específico apropriado para a presente pesquisa. 
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A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) divulgou, 
em 2014, que entre os anos de 1992 e 2013, o número de brasileiros que passava fome 
diminuiu de 22,8 milhões para 13,6 milhões, significando redução de mais de 60%. O 
número de brasileiros subnutridos também reduziu nos últimos 20 anos, decaindo de 15% 
da população brasileira para 6,9% (ANUÁRIO BRASILEIRO DA AGRICULTURA FAMILIAR, 
2014). Verifica-se, assim, que o Brasil conseguiu atingir antecipadamente algumas das 
metas estabelecidas pela FAO/ONU, por meio do que ficou conhecido como “Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio” e que deveriam ser alcançadas pelos países signatários até o 
ano de 2015. A implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional 
associadas com maior preocupação social, como o Programa Fome Zero e de outras ações 
do governo federal, como políticas de transferência de renda (Bolsa Família), o aumento 
real do valor do salário mínimo etc., contribuíram para as reduções do número de pessoas 
em situação de fome e de subnutridos. Entretanto, mesmo constando no Programa Fome 
Zero, ações para contemplar a agricultura urbana/hortas comunitárias, que poderiam ser 
incentivadas pelo governo federal por meio da disponibilização de recursos públicos, 
pouco apoio institucional se deu a essa forma de produção. A pesquisa teve como objetivo 
principal comparar duas experiências de hortas urbanas em cidades da 10ª Região 
Administrativa do Estado de São Paulo, sendo uma resultante de política pública 
municipal, e outra, de iniciativa individual. A partir do estudo de dois casos, se adotou 
como procedimentos metodológicos, a realização de levantamento, seleção e leitura de 
material bibliográfico; coleta e sistematização de dados de fonte secundária; e realização 
de pesquisa empírica, por meio de entrevistas, com base em roteiro estruturado, aos 
agricultores urbanos. Constatou-se que, num dos municípios pesquisados, a administração 
pública criou, nos anos 1990, uma política pública de âmbito local destinada a estimular o 
cultivo de hortas comunitárias em áreas públicas, sobretudo nos bairros periféricos da 
cidade, com o objetivo de ocupar produtivamente esses lotes, possibilitando o acesso a 
alimentos frescos e a ocupação produtiva da população carente. Com as sucessivas 
mudanças de governo municipal e a descontinuidade dessa política pública local, uma 
dessas áreas públicas cultivadas com hortas permaneceu, mas sendo organizada de forma 
individual e com a comercialização direta da produção aos moradores do bairro. Em 
relação à horta cultivada em lote urbano privado, se verificou que os agricultores exerciam 
outras atividades produtivas antes de adquirirem a área, tendo pouca experiência no 
cultivo de vegetais, mas realizando a comercialização da produção de forma direta aos 
consumidores. Nos dois casos, a falta de assistência técnica, as dificuldades de acesso á 
água e ao apoio institucional são problemas comuns vivenciados cotidianamente. 
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A metropolização do espaço contribui para a realização de profundas transformações das 
formas, estrutura e dinâmicas urbanas. Este processo não exclui aquilo que o filósofo 
francês Henri Lefebvre denominou, no início da década de 1970, de urbanização completa 
da sociedade. Aliás, o processo de metropolização do espaço está para o momento atual, 
assim como a urbanização da sociedade estava para aquele momento. Por isso, a 
metropolização incorpora algumas características e desenvolve outras. Trata-se, por 
exemplo, da grande intensidade de fluxos de pessoas, mercadorias e capitais, do 
crescimento das atividades de serviços e de cada vez maior demanda do trabalho 
imaterial, da concentração de atividades de gestão e administração, da construção de um 
modo de viver e de consumo que se espelha no perfil da metrópole. A metropolização do 
espaço não se restringe à região metropolitana, incorpora as cidades médias e pequenas. É 
possível associar a metropolização com o papel das inovações nas tecnologias de 
informação e comunicação e da microeletrônica, que alteram a capacidade produtiva 
(quantitativamente e qualitativamente), as estratégias locacionais e o próprio cotidiano 
dos moradores da cidade. Além disso, é possível observarmos que os governantes têm 
produzido inúmeros projetos de revitalização nas cidades - em centros históricos e áreas 
portuárias, por exemplo - o que tem contribuído para a realização de uma urbanização 
banalizada, visto que torna-se cópia de modelos de sucesso. Como resultado de taís 
políticas temos o crescimento exacerbado da gentrificação. Para onde vamos? O que 
podemos esperar para nossas cidades nesse momento da produção do espaço? 
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No Brasil, desde a colonização portuguesa, a propriedade da terra é um fator de 

desigualdade. A inviolabilidade da propriedade aparece em todas as Constituições 

brasileiras.  

A Constituição de 1988 define a função social da propriedade, aplicável em áreas não 

utilizadas ou parcialmente utilizadas. Coloca assim limites quando não há aproveitamento 

de terras urbanas. Os limites propiciaram um caminho para a luta pelo Direito à Cidade 

com a regularização fundiária de interesse social.  

Num passe de mágica a Lei 13.4654/2017 coloca ênfase na titulação e na regularização 

fundiária de interesse específico. Apresentaremos as alterações e suas consequências para 

a desigualdade socioespacial.  
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A estratégia de pensar a requalificação do património arquitetónico, dentro de um 
contexto urbano, tem vindo a ser uma prática recorrente em muitos casos, como motivo de 
‘contágio positivo’ para o espaço da sua influência, numa lógica de requalificação e 
reabilitação urbana.  
Usando como pretexto o processo de requalificação do Colégio da Santíssima Trindade 
para albergar a Casa da Jurisprudência da Univ. de Coimbra, esta comunicação propõe, 
adicionalmente, um debate sobre a capacidade que a adaptação dos edifícios demonstra 
ter, potenciando a sua reutilização, sendo assumido que, em cada contemporaneidade, as 
populações se vão ajustando às novas necessidades e exigências dos modos de vida. 
Nesta abordagem, propomos estudar este caso do Colégio da Santíssima Trindade que 
integra a área Património Mundial da Univ. de Coimbra – Alta e Sofia e, por isso, parte de 
um “projeto político com intenções e estratégia de intervenção” (1) enquanto motivo 
propulsor de desenvolvimento de atividades económicas paralelas assentes na 
requalificação do edificado urbano.  
Deste modo, interessa debater, não só a requalificação deste património em si, mas 
também a da frente urbana mais visível da paisagem urbana histórica da Lusa Atenas (2), 
na sua vista privilegiada de Santa Clara.  
Aquilo que neste tema se enquadra como pertinente é, precisamente, esta capacidade de 
contaminação em ambiente urbano, entre as práticas e os processos de arquitetura 
qualificada sobre o património e o restante edificado que lhe fica adjacente.  
Acreditamos que, esta comunicação assente no estudo no tema da requalificação 
patrimonial como propulsor de dinâmicas urbanas contemporâneas (no geral) e deste 
caso (em particular), para além de ser sequencial às duas comunicações realizadas no 
âmbito do Curso de Verão passado (cujos artigos estão para publicação), possa também 
ser um contributo válido e pertinente, para a discussão do tema geral do presente XVIII 
Curso de Verão e, particularmente, para a discussão do seu primeiro tema específico. 
 
Referências: 
Capela de Campos, J., & Murtinho, V. (2018a):  
(1) Alcalá de Henares e Coimbra, Univ.s Património Mundial: responsabilidade e 

compromisso de futuro em dois contextos ibéricos.  
(2) Paisagem Urbana Histórica, a Lusa Atenas como matriz cultural de Coimbra. In 

Iberografias 33. Guarda/Lisboa: CEI e Âncora Editora. No prelo. 
 

 

 

 



CV 2018. Resumos  50 

 

Programa de Educação e Mediação Intercultural em Museus: a formação de 
educadores para a constituição de uma comunicação inclusiva (PEMIM) 

 
 

Daniela Machado Millan 
dmmillanrio@gmail.com 

 
Silvilene de Barros Ribeiro Morais 

Maria do Rosário Pinheiro 
Maria Amélia de Souza Reis 

 
Univ. de Coimbra  

Univ. Federal do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
 

Os museus brasileiros muitas vezes elaboram sua comunicação e planejam seus espaços a 
partir de um padrão de indivíduos idealizado. Indo ao encontro da Agenda 2030, que 
busca a “valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável” (Objetivo 4.7), propusemo-nos a organizar uma ação 
formativa e investigativa que nos auxiliasse a identificar, analisar e promover as 
concepções dos educadores e mediadores de museus sobre Diversidade, de forma a 
contribuir para a constituição de instituições mais inclusivas. 

O Programa objetivou estimular reflexão que gerasse mudança no modo de pensar, sentir 
e agir dos participantes, de forma que viessem a se tornar multiplicadores do 
conhecimento adquirido sobre Interculturalidade, Diversidade e Direitos Humanos. 

Metodologia: 

O PEMIM foi elaborado a partir do “Programa EMI: Educação e Mediação Intercultural – 
chaves para a igualdade educacional” (Maia, 2016; Maia & Pinheiro, 2017), inicialmente 
idealizado para estudantes universitários portugueses da Univ. de Coimbra. Com a 
inclusão do tema Educação Museal, o PEMIM contou com graduandos, integrantes dos 
setores de educação em museus e outros profissionais de áreas correlatas. 

Com o intuito de atingir os três níveis da aprendizagem (cognitivo, emocional e 
comportamental), o curso se utiliza da metodologia da práxis. 

Na formação, foram abordados conceitos e princípios de Direitos Humanos, educação e 
mediação intercultural e museal, o Continuum do Desenvolvimento Intercultural, inclusão 
e acessibilidade e a Política Nacional de Educação Museal. 

Para a avaliação do Programa, foi utilizado o Inventário de Preocupações 
Interculturais/IPI (Pinheiro & Reis, 2013), composto por trinta e cinco questões (sobre 
promoção da diversidade, igualdade e equidade, hospitalidade, diálogo intercultural e 
participação crítica) e uma entrevista semi-estruturada, ambos aplicados em dois 
momentos distintos: antes e depois da ação formativa. 

Para a análise quantitativa, utilizou-se o programa SPSS (Windows), e na pesquisa 
qualitativa das entrevistas, foi utilizada a Análise do Discurso (Fairclough, 2001). 

Os resultados obtidos desvelam a conscientização emergente em relação às preocupações 
interculturais dos participantes, informando a intervenção acerca da importância de 
fundamentar, sensibilizar e ferramentar os responsáveis pelos processos inclusivos em 
desenvolvimento no contexto museal. 
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A comunicação visa demonstrar aspectos do mercado cultural global e a importância das 
redes das agências de difusão artístico-culturais, de acordo com sua capacidade para 
impactar o fluxo internacional dos bens e serviços culturais. O objetivo é identificar as 
dimensões estratégicas de atuação desses atores no processo de internacionalização das 
produções artísticas nacionais, e tendo em vista atender aos interesses dos Estados que 
representam. O texto é articulado a partir de três eixos: o primeiro trata das relações entre 
Economia e Cultura no contexto do Capitalismo global; o segundo trata de uma exposição 
sobre a instrumentalização da Cultura como recurso de soft power pela Diplomacia 
Cultural; e o terceiro, pontua a relação entre as redes e o poder no contexto político e 
econômico atual. Em seguida são apresentados o histórico e as características das 
principais agências de difusão artístico-culturais internacionais europeias, com ênfase 
comparativa entre as agências Ibéricas (Portugal Espanha), e ao nível Ibero-americano ao 
incluir o Brasil. A metodologia aplicada para análise parte de princípios da Theory of 
Network Analysis. 
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Cooperação e desenvolvimento: novas fronteiras, outros diálogos 
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Com a Constituição de 1988 o Brasil passou a considerar os municípios como entes 
federados. Após esse marco constitucional, inúmeras medidas foram tomadas e efetivadas 
visando garantir a autonomia dos municípios. Para tanto, foram instalados diversos 
mecanismos de repasse de verbas federais aos municípios, e, junto a isso, diversos 
serviços foram transferidos para a responsabilidade do Executivo Municipal. No entanto, o 
crescente volume de verbas repassadas e os programas em parceria intensificaram as 
potencialidades de práticas danosas ao interesse público e aos princípios republicanos, 
tais como os desvios de recursos públicos e corrupção. Este trabalho buscou estabelecer 
uma discussão sobre a dimensão republicana do Estado brasileiro sob esse modelo 
federativo, caracterizando o grau de efetivação de benefícios para os cidadãos e afirmação 
dos princípios republicanos. Tem como referência empírica o Programa de Fiscalização a 
partir de Sorteios Públicos aplicados e desenvolvidos pela Controladoria Geral da União 
(CGU), no que compreende os últimos dez anos. Possui como objetivo expressar, através 
de dados, as consequências dessa política de Estado e o funcionamento da nossa forma de 
governo sob a égide desse arranjo federativo criado com a Constituição de 1988. 
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O presente artigo tem como objetivo analisar a evolução da democracia nos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) durante o pós-Guerra Fria. Nesse 
contexto, a transição democrática será analisada à luz de um conjunto de variáveis 
domésticas e externas que podem explicar, de maneira idiossincrática, o êxito ou 
insucesso da instauração desse regime em distintas arenas da lusofonia africana. Durante 
os últimos 25 anos, cada PALOP seguiu uma trajetória democrática própria, na qual a 
democracia apresentou sucesso nos países insulares (Cabo Verde e São Tomé e Príncipe) e 
um relativo insucesso nos seus pares continentais (Moçambique, Guiné-Bissau e Angola). 
A escassez de estudos empíricos sobre o tema, notadamente no âmbito do supracitado 
continente, resulta em um cenário no qual as investigações existentes apontam mais 
correlações do que causalidades entre diversas variáveis independentes e o 
desenvolvimento da democracia liberal. Visando a contribuir para a literatura desse 
campo de estudos, este trabalho pautou-se em uma metodologia comparada, na qual os 
principais aspectos das democratizações da África lusófona foram analisados de maneira 
longitudinal, verificando os seus padrões de similaridades e diferenças por meio de três 
estudos de caso. Cada caso abarcou um período histórico distinto, a saber: domínio 
colonial português, regime de partido único e democratização após 1990. Destarte, a 
hipótese comprovada pautou-se no fato de que o sucesso democrático dos PALOP 
insulares se explicou devido a sua estabilidade social, política e econômica durante o 
processo de liberalização e transição para a democracia. Da mesma forma, o relativo 
insucesso democrático dos PALOP continentais é explicado pela sua instabilidade social, 
política e econômica nesse mesmo período. No referido cenário, as principais variáveis 
que influenciaram esse resultado relacionam-se ao fato de que Cabo Verde e São Tomé e 
Príncipe são microestados insulares, característica que fez com que eles não tivessem 
guerras de independência, guerras civis ou grandes instabilidades desde 1975. Desse 
modo, a presente investigação também contribui para a teoria de democratização, 
reforçando o debate existente entre autores da primeira e segunda geração. Sugere-se que, 
apesar da importância da variável externa, expressa pelas pressões internacionais para 
impulsionar a transição democrática após 1990, o seu sucesso dependeu primordialmente 
da combinação de variáveis domésticas. 
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A presente comunicação tem como objetivo discutir os resultados do estudo de caso 
conduzido sobre o contexto racial brasileiro através da análise da sua produção legislativa. 
O projeto visou compreender como se dá o diálogo sobre temáticas raciais no parlamento 
brasileiro e, para tanto, analisou os projetos de lei que traziam a temática da raça, 
alocando-os nas teorias de Assimilação, Integração e Acomodação. Nesse sentido, a 
Assimilação abrange casos onde sociedades segregadas mesclam as diferenças - ou onde a 
parte mais forte sobrepõe-se a mais fraca - nos âmbitos privado e público, dando origem a 
algo “novo”; a Integração prevê um âmbito público “neutro” e comum a todos, todavia há 
um âmbito privado onde as diferenças podem ser manifestadas; já a Acomodação aborda a 
segregação de maneira que as diferenças são previstas também na arena pública, inclusive 
respaldadas por leis e políticas públicas, como cotas e outras ações afirmativas. Nesse 
sentido, a principal pergunta de pesquisa foi “Como o governo brasileiro lida com uma 
sociedade racialmente segregada?”. As proposições foram tratadas a partir dos dados 
fornecidos pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados e a base 
de dados criada conta com todos os projetos de lei sobre raça apresentados na Câmara dos 
Deputados no período de janeiro de 1946 a julho de 2013. 
 A partir da interpretação do texto dos projetos, foi possível classificá-los de acordo com as 
teorias, além de ter sido feito um levantamento do último encaminhamento destes 
(aprovados, retirados pelo autor, rejeitados, arquivados ou aguardando e/ou anexados). 
Como parte da metodologia foram criadas perguntas para a classificação das proposições a 
partir das características de cada teoria. Em relação aos resultados, o foco foi a análise dos 
cruzamentos das classificações e as seguintes variáveis: os partidos políticos aos quais os 
parlamentares pertenciam e sua orientação ideológica, as unidades da federação que 
representavam e o período político (democracias e ditadura).  
Ao final, foi dada maior atenção aos projetos de lei que foram aprovados - tornaram-se leis 
- e como estes se distribuíram dentro da classificação e dos cruzamentos. Em geral, 
destacam-se leis que valorizam a memória, cultura e história negras, assim como também 
políticas de ação afirmativa, fato que atribui-se a forte militância do movimento negro no 
Brasil. Todavia, na ditadura, apenas um projeto foi aprovado e este foi classificado como 
“Integração”. 
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Neste momento histórico de expressiva barbárie mundial, em particular no Brasil onde as 
regressões do trabalho se ampliam, acirrando sua alienação e exploração inerentes ao 
capitalismo e avançando, perversamente, na destruição das conquistas trabalhistas e 
previdenciárias dos trabalhadores, este trabalho objetiva contribuir no debate sobre a 
precariedade dos modos de vida e de trabalho das classes subalternas e a relação entre o 
avanço do neoliberalismo e a renovação das lutas sociais. Para tanto, apresenta, a partir do 
pensamento de Ruy Braga, elementos para uma análise comparativa da dinâmica de 
classe, sob o neoliberalismo, no “Sul global”. Esta expressão é interpretada por Braga, para 
além da dimensão geográfica, como algo semelhante à espoliação social, capaz de abarcar, 
tanto os processos de exploração nacional, dirigidos pelas forças de financeirização, 
quanto as lutas por projetos alternativos de mudança social e política. Tem como suportes 
teórico-metodológicos a perspectiva marxiana e a tradição marxista e destaca como base 
histórico-conceitual, o teórico e geógrafo Harvey, dentre outros autores contemporâneos 
com produção na temática. Com essa direção teórico- metodológica, o estudo reafirma o 
caráter histórico do trabalho, destacando processos que se acrescentam às suas relações 
tradicionais, considerando, portanto, a precariedade que hoje se constitui a regra das 
relações de trabalho no contexto do neoliberalismo. Apresenta, ainda, determinantes e 
determinações constitutivas do processo de formação do “precariado” e suas lutas no Sul 
global, em particular, no Brasil e Portugal, bem como as formas de convergências, 
divergências e direção dessas lutas nesses países em que foram analisadas por Ruy Braga 
e as particularidades em cada um desses países. 
Palavras-chave: Classe social/classes subalternas. Precariado. Exploração/espoliação. 
Lutas sociais. 
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A região da Guerra do Contestado, localizada na divisa entre os estados de Santa Catarina e 
Paraná, no Sul do Brasil, foi marcada profundamente por um dos maiores conflitos bélicos 
ocorridos em solo brasileiro e da América Latina - a Guerra do Contestado, entre 
1912/1916. A guerra, dentre outros fatores, foi caracterizada por uma luta pela terra, 
onde os projetos expansionistas militares e a necessidade de se explorar a região para 
obtenção de madeira para suprir as necessidades da Lumber, uma indústria madeireira de 
capital estadunidense, que acabara de se instalar na região, fora um dos estopins do 
conflito, tendo a EFSPRG (Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande) como uma das marcas e 
permanências no território-paisagem secular do Contestado. O Laboratório de Geografia, 
Território, Meio Ambiente e Conflito – GEOTMAC/UEL e o Observatório da Região e da 
Guerra do Contestado - ORGC/UEL -, tem como objetivo central, pesquisar, analisar, 
divulgar, debater e agir sobre as questões seculares regionais do Contestado, visando, 
ainda, coletar e divulgar materiais, pesquisas e informações atinentes aos centenários da 
guerra e as condições de vida da Região da Guerra do Contestado e fortalecer a cultura 
cabocla no seio das comunidades que compõem a região de pesquisa-ação, além de gerar 
renda, trabalho e riqueza para a população local/regional a partir do patrimônio e da 
cultura cabocla, sobretudo por meio do turismo cultural e ambiental/paisagem para essa 
região com importantes sítios históricos, geográficos e arqueológicos da Guerra do 
Contestado e, também, da cultura cabocla sulista.  São pouco mais de cem anos de dor, da 
dor da culpa imposta pelas oligarquias vencedoras, da dor da pobreza que domina parte 
considerável da população herdeira da expulsão das suas terras ancestrais, mas o 
Contestado existe na cultura cabocla, herdada desde tempos imemoriais. 100 anos depois, 
não há mais dúvidas de que a Guerra do Contestado se constitui como um crime contra a 
humanidade, um crime de guerra, um crime de genocídio, pela simples constatação dos 
atos desumanos cometidos contra o povo caboclo. Um crime que segue até os dias atuais, 
quando a população do Contestado vive a guerra pela vida, pela terra e pela comida. Este 
trabalho tem por objetivo demonstrar as atividades de pesquisa-ação desenvolvidas no 
município de Lebon Régis, Santa Catarina, no tocante ao desenvolvimento local que vem 
sendo pensado a partir da paisagem local/regional, marcada pelos mais importantes sítios 
históricos e geográficos das batalhas da Guerra do Contestado, tais como crematórios de 
cadáveres, ruínas de igrejas bombardeadas pelo Exército brasileiro, valas-comuns com 
milhares de corpos, trincheiras, campos de batalhas etc., na região fronteiriça com o 
Paraná. Lebon Régis é um dos municípios mais pobres do Sul do Brasil, mas é dono de um 
dos maiores patrimônios materiais e imateriais da Guerra do Contestado. Em 2016, 
aprovamos uma lei municipal para o tombamento dos bem materiais, imateriais e 
ambientais municipais, assim como realizamos três Semanas do Contestado (evento 
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cultural local), que recebeu mais de 15 mil pessoas em três anos. O turismo cultural, 
patrimonial e socioambiental paisagístico tem sido o principal projeto para gerar 
desenvolvimento local. O projeto-ação em questão, está vinculado a Bolsa de 
Produtividade em Pesquisa do CNPq/Brasil, por este autor/coordenador. Em dezembro de 
2017, o projeto-ação mencionado recebeu Menção Honrosa no Prêmio Celso Furtado de 
Desenvolvimento Regional - 4° Edição: homenagem a Milton Santos, na Categoria: Práticas 
exitosas de produção e gestão institucional do Governo Federal - Ministério de Estado da 
Integração Nacional. 
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Com base em trabalho de campo desenvolvido na Beira Interior nas últimas duas décadas, 
e na consequente identificação, caracterização e avaliação do principal património de 
época romana, propõem-se percursos em rede pelos territórios do interior raiano e 
leituras históricas dessas paisagens, numa perspectiva de valorização dos seus recursos 
patrimoniais e de cooperação e desenvolvimento territorial de regiões interiores numa 
dimensão transfronteiriça. 
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Face às novas concepções de ciência social e de património cultural, considera-se hoje que 
muitos dos vestígios da cultura material contemporânea são, potencialmente, quer 
documentação para a historiografia e para outras ciências sociais, quer património 
cultural (material e imaterial; imóvel, integrado e móvel). Tendo em conta, por um lado, a 
multiplicidade de vestígios sobreviventes; por outro, a respectiva relevância em termos de 
reconstituição e análise de diversas realidades sociais (de diversas memórias e 
identidades histórico-culturais), o sub-universo da cultura material mineira pode, pois, 
ajudar a estruturar múltiplas estratégias de cultura organizacional, de planeamento do 
território e de gestão urbanística, de património cultural, de turismo cultural e de 
desenvolvimento local/regional. 
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O texto discute a inserção de metrópoles brasileiras no cenário do mercado internacional 
das artes a partir da discussão e análise de exposições itinerantes. Estabelece relações 
entre a realidade urbana brasileira e o contexto cultural mundial enfocando a expressão 
adquirida pelos grandes museus com seus acervos de incontestável valor artístico e de 
mercado. Essas instituições encontraram nas exposições temporárias forma de oferecer a 
diferentes organizações culturais voltadas às artes a oportunidade de mostrar ao público 
modelos e estilos de manifestações artísticas. Reforça também a imagem institucional e 
cultural do museu, permite ganhos financeiros, amplia o acesso à informação artística à 
grande massa e expande o raio de ação desses estabelecimentos. Ao mesmo tempo 
movimenta uma cadeia produtiva de serviços com forte impacto no mundo das artes. A 
reestruturação produtiva e o avanço técnico científico ampliaram a fluidez de capital, 
favorecendo a formação de conglomerados empresariais, concentração financeira, 
intensificando as redes e refinamento do potencial metropolitano com oferta de múltiplos 
produtos e serviços, inclusive os de interesse cultural focado nas exposições itinerantes. 
Cidade, cultura e museus aguçam interesse científico e as pesquisas decorrentes detectam 
o papel de cidades que se tornaram conhecidas por sua capacidade de atrair investimentos 
culturais, a partir de múltiplos interesses envolvendo artistas, empresários, 
administradores e políticos dentre outros, todos motivados em aplicar expressivo volume 
de capital na construção de equipamentos como museus e centros culturais. A metrópole 
contemporânea incorpora vários papéis, sendo que o econômico estabelece práticas 
espaciais em várias escalas, inclusive as globalizadas, de grande alcance e abrangência. 
 
Palavras-Chave: metrópole, arte, mercado, globalização 
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