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Apresentação 

 

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI), ao promover a XVIª Edição do Curso de Verão, 

subordinada ao título genérico Espaços de fronteira em tempos de incerteza: pensamentos globais, 

ações locais, afirma-se como plataforma de intercâmbio científico, debate e difusão de 

conhecimentos sobre os territórios ibéricos. O CEI reforça, com esta iniciativa, os seus 

compromissos com os espaços de baixa densidade, apostando em importantes desafios que 

continua a prosseguir: 

- reafirmar a defesa e a importância da paisagem e do património como recursos estratégicos 

do desenvolvimento territorial;  

- analisar dinâmicas económicas, sociais e territoriais e comparar experiências promovidas nos 

países ibéricos e lusófonos visando a coesão territorial; 

- promover a cooperação territorial e o esbatimento de fronteiras abrindo o diálogo 

transfronteiriço ao intercâmbios de saberes e a novos diálogos territoriais com os países 

latino-americanos e de língua portuguesa. 

O Curso prossegue ainda outros objetivos específicos:  

- valorizar o trabalho de campo, a realizar em espaços marginais e fronteiriços, para apresentar 

e dar a conhecer realidades distintas e diferentes modos de valorização do património 

natural e cultural;  

- consolidar redes de transferência de conhecimento, alargando o debate a investigadores do 

espaço ibérico, quer europeu e africano como latino-americanos. 

Além de Conferências e do Trabalho de Campo, as apresentações e os debates a efetuar em 

sala ocorrerão no âmbito dos seguintes Painéis: 

I. Paisagens, patrimónios e a valorização dos recursos do território; 

II. Desequilíbrios socioeconómicos e coesão territorial; 

III. Cooperação territorial e esbatimento de fronteiras; 

IV. Outras fronteiras: intercâmbios de saberes e novos diálogos territoriais.  

 

Coordenação 

Rui Jacinto – Universidade de Coimbra 

Valentín Cabero Diéguez – Universidade de Salamanca 
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Organização 

Centro de Estudos Ibéricos 

Alexandra Isidro; Ana Margarida Proença; Ana Sofia Martins  

 

Creditação 

O Curso de Verão é creditado pela Universidade de Salamanca, através do Centro de 

Formácion Pernanente com 3 créditos. 

 

Países e Instituições Participantes:  

Portugal: Universidade de Coimbra (UC); Universidade de Aveiro (INET-MD); Universidade 

do Porto; Instituto Politécnico da Guarda (IPG - UDI) 

Espanha: Universidade de Salamanca (USAL); Consejo Consultivo de Castilla y León; 

Asociación de Antropología de Castilla y León “Michael Keny”; E. O. I. 

França: École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris 

Itália: Università 

Moçambique: Universidade Eduardo Mondlane 

Brasil: Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Presidente Prudente e Rio Claro; Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO); Universidade Federal do Maranhão; Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA – NEPA); Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

Equador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

Estados Unidos da América: Towson University 
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Programa 

 

Programa Geral 

6 de Julho  

9.15 horas – Abertura do Curso 

9.30 horas – Painel I. Paisagens, patrimónios e a valorização dos recursos do território 

Moderação e Apresentação: Lúcio Cunha (Univ.Coimbra); María Isabel M. 

Jiménez (Univ. Salamanca)  

12.30 horas – Conferência: por uma geo-foto-grafia da fronteira agrícola no eixo da BR-163 (de 

Cuiabá/MT a Santarém/PA - Messias Modesto dos Passos (Univ. Estadual 

Paulista - Presidente Prudente - UNESP) 

 

14.30 horas – Conferência: Las fronteras andinas y las propuestas de cooperación - Teodoro 

Bustamante (Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, 

Quito - Ecuador) 

 

15.15 horas – Painel II. Desequilíbrios socioeconómicos e coesão territorial 

Moderação e Apresentação: Pedro Hespanha - (Univ.Coimbra); ….. (Univ. 

Salamanca) 

 

18.00 horas – Lançamento do livro “Diálogos (Trans)fronteiriços. Patrimónios, 

Territórios Culturas” Iberografias Nº 31. 

 

 

7 de julho 

Trabalho de campo - Rota Ibérica: I. Paisagens e patrimónios fronteiriços 

Coordenação: Valentín Cabero Diéguez (Univ. Salamanca); Rui Jacinto 

(Univ.Coimbra) 

Roteiro: Guarda, Navasfrías (El Rebollar) - Sierra de Medas-Valverde del Fresno- 

Monfortinho- Penamacor- Sabugal-Guarda 
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8 de julho 

9.30 horas – Painel III. Cooperação territorial e esbatimento de fronteiras 

Moderação e Apresentação: Valentín Cabero (Univ. Salamanca); António 

Pedro Pita (Univ.Coimbra) 

 

12.00 horas – Conferência: Alternativas políticas de diálogo en la Península Ibérica - Francisco 

Ramos Antón (Consejo Consultivo de Castilla y León)  

 

14.30 horas – Conferência: Oficina de História da Guarda: história ibérica, história local sem  

muros - Rita Costa Gomes (Towson University, USA) 

 

15.15 horas – Painel IV. Outras fronteiras: intercâmbios de saberes, novos diálogos 

territoriais 

Moderação e Apresentação: Rui Jacinto (Univ.Coimbra); Ignacio Izquierdo 

(Univ. Salamanca) 

 

9 de julho  

Trabalho de campo. Rota Ibérica: II. Paisagens naturais, patrimónios culturais 

Coordenação: Rui Jacinto (Univ.Coimbra); Valentín Cabero Diéguez (Univ. 

Salamanca) 

Roteiro: Guarda – Pinhel – Cidadelhe – Longroiva – Meda - Marialva - Trancoso – 

Linhares da Beira – Guarda. 
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PROGRAMA DETALHADO 

 

6 de Julho  

9.15 horas – Abertura do Curso 

9.30 horas – Painel I. Paisagens, patrimónios e a valorização dos recursos do 

território 

Moderação e Apresentação:  Lúcio Cunha (Univ.Coimbra) 

María Isabel M. Jiménez (Univ. Salamanca)  

 

. Identidades arcaicas em cenários contemporâneos: o caso das Aldeias Históricas de Portugal - 

Javier Alejandro Lifschitz (Univ.Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO) 

.  Antropología simbólica de un territorio de frontera. Las cruces grabadas en la arquitectura 

popular como thopos - Pedro Javier Cruz Sánchez (Asociación de Antropología de Castilla y 

León "Michael Keny") 

. Manifestações Culturais na Beira Interior Norte e o Turismo em Territórios de Baixa 

Densidade - Ângela Catarina D. F. Martins de Jesus (Faculdade de Letras – Univ. Coimbra) 

. Forno do Povo, o templo românico da arquitetura popular na Serra do Larouco - Joana 

Capela de Campos (Dep. Arquitetura - Darq – FCTUC)  

. O Turismo Topobiográfico como fator de desenvolvimento de paisagens e recursos turísticos 

e valorização de Patrimónios - Henrique Manuel Martins de Jesus (Faculdade de Letras – 

Univ. Coimbra) 

. Diseñar una ruta cultural ibérica para el siglo XXI, aprovechando, As Cartas 

Peninsulares (1894) de Oliveira Martins - David Mota Álvarez (Enseñanza Secundaria Junta 

de Castilla y León)  

. Áreas de Preservação Permanente (App) na sub-bacia hidrográfica do Córrego do 

Marimbondo, Jales (Sp): um estudo das condições ambientais - Laís Viudes Modesto 

(UFMS, Três Lagoas, MS, Brasil), Taissa Caroline Silva Rodrigues (UNESP, Presidente 

Prudente, SP, Brasil), Ana Paula Novais Pires (UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil), 

Messias Modesto dos Passos (UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil) 

. Distribuição socioeconômica do risco a deslizamentos em Campos do Jordão - SP/Brasil

 - Bruno Zucherato (Faculdade de Letras – Univ. Coimbra) 

. Usos da terra na Bacia Hidrográfica do rio Pericumã - BHRP: comentários sobre a exploração 

local do território - Josué Carvalho Viegas (Univ. Estadual Paulista - Presidente Prudente – 

UNESP) 
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. Maranhão: Infraestrutura, Potencialidade Agrícola e outras Fronteiras - Ulisses Denache 

Vieira Souza (Universidade Federal do Maranhão - UFMA) 

. A produção de queijo e o desenvolvimento local nas áreas rurais das montanhas da Sadegna - 

Giampietro Mazza (Università) 

 

12.00 horas – Conferência  

.  Por uma geo-foto-grafia da fronteira agrícola no eixo da BR-163 (de Cuiabá/MT a 

Santarém/PA) - Messias Modesto dos Passos (Univ. Estadual Paulista - Presidente Prudente 

- UNESP) 

 

14.30 horas – Conferência 

. Las fronteras andinas y las propuestas de cooperación - Teodoro Bustamante (Facultad de 

Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, Quito - Ecuador) 

 

15.15 horas – Painel II. Desequilíbrios socioeconómicos e coesão territorial 

Moderação e Apresentação:  Valentín Cabero (Univ. Salamanca) 

 Rui Jacinto (Univ.Coimbra) 

 

. Geografia do Desemprego em Portugal. Padrões, Dinâmicas e Evolução - Ana Maria Cortez 

Vaz; João Luís Jesus Fernandes (Departamento de Geografia - Faculdade de Letras Univ. 

de Coimbra / CEGOT) 

. Através de fronteiras internas: a diáspora gaúcha e a transformação da paisagem no território 

maranhense - António Cordeiro Feitosa (Univ.Federal do Maranhão) 

. Articulações e desarticulações dos PROINF’s no Território Vale do Itapecuru /MA - José 

Sampaio de Mattos Junior (Univ. Estadual do Maranhão – UEMA) 

. Os frutos de ouro viraram pó: proposta teórico-metodológica de análise de um território em 

crise - Maria Cristina Rangel (Univ. Estadual de Santa Cruz - UESC) 

. A fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte – Brasil - António Nivaldo Hespanhol (Univ. 

Estadual Paulista - Presidente Prudente - UNESP) 

 

18.00 horas – Lançamento do livro “Diálogos (Trans)fronteiriços. Patrimónios, Territórios 

Culturas” (Coleção Iberografias Nº 31) 
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7 de julho 

Trabalho de campo  - Rota Ibérica: I. Paisagens e patrimónios fronteiriços 

Coordenação: Valentín Cabero Diéguez (Univ. Salamanca); Rui Jacinto (Univ.Coimbra) 

Roteiro: Guarda, Navasfrías (El Rebollar)- Sierra de Medas-Valverde del Fresno- Monfortinho- 

Penamacor- Sabugal-Guarda 

 

8 de julho 

9.30 horas – Painel III. Cooperação territorial e esbatimento de fronteiras 

Moderação e Apresentação:  Valentín Cabero (Univ. Salamanca) 

António Pedro Pita (Univ. Coimbra) 

 

. Lost in translation - como explicar o país aos nossos vizinhos - Ana da Piedade Guerreiro 

Madeira Elias Pinheiro (Escola Básica Grão Vasco / CECH da FLUC) 

. Hábitos cinéfilos dos alunos e famílias no concelho da Guarda - Fernando Manuel Videira dos 

Santos; Daniela Maria Vaz Daniel  

. Revista nós-otros – Mª Concepción López Jambrina (E.O.I) 

. No caminho, Juventude encontra Geografia - Willian Morais Antunes de Sousa (École des hautes 

études en sciences sociales - EHESS Paris) 

. Entre o local e o global: Movimento das Jovens Feministas Moçambicanas - Isabel Maria 

Casimiro (Univ. Eduardo Mondlane) 

. A experiência do exílio em Pepetela: uma leitura das representações dos lugares de 

pertencimento em O planalto e a estepe - Márcia Manir Miguel Feitosa (Univ. Federal do 

Maranhão) 

. Riba Côa: a representação cartográfica de um território de fronteira - João Garcia (Dep. 

Geografia – Univ. Porto) 

 

12.00 horas – Conferência 

. Alternativas políticas de diálogo en la Península Ibérica - Francisco Ramos Antón (Consejo 

Consultivo de Castilla y León)  

 

14.30 horas – Conferência 

. Oficina de História da Guarda: história ibérica, história local sem muros - Rita Costa Gomes 

(Towson University, USA) 
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15.15horas – Painel IV. Outras fronteiras: intercâmbios de saberes, novos diálogos 

territoriais 

Moderação e Apresentação:  Rui Jacinto (Univ.Coimbra) 

Ignacio Izquierdo (Univ. Salamanca) 

 

. A música popular: território de afirmação cultural - Maria do Rosário da Silva Santana (UDI- 

Instituto Politécnico da Guarda); Helena Maria da Silva Santana (INET-MD; Univ. Aveiro) 

. Cidadania, participação e pluralismo jurídico em Moçambique: apontamentos a partir da 

atividade duma associacão local em Pemba (Moçambique, Cabo delgado) - João Carlos 

Trindade (Centro Terra Viva - Estudos e Advocacia Ambiental -Maputo) 

. Municipalismo, Política e Estado: uma análise sobre as transformações sociais, culturais, 

econômicas e políticas ocorridas em países de língua oficial portuguesa - Francisco José 

Araújo; Rui Jacinto (CEGOT/Univ. Coimbra) 

. Finanças e determinações territoriais no campo brasileiro - José Gilberto de Souza (Univ. Estadual Paulista - 

UNESP- Rio Claro) 

. Políticas de Segurança Alimentar no Brasil - Rosangela Aparecida de Medeiros Hespanhol 

(Univ. Estadual Paulista - UNESP- Presidente Prudente) 

. Desenvolvimento rural e produção de energia no Vale do Zambeze, Moçambique – Cláudio 

Artur Mungói (Univ. Eduardo Mondlane, Moçambique) 

 

9 de julho  

Trabalho de campo. Rota Ibérica: II. Paisagens naturais, patrimónios culturais 

Coordenação: Rui Jacinto (Univ.Coimbra); Valentín Cabero Diéguez (Univ. 

Salamanca) 

Roteiro: Guarda – Pinhel – Cidadelhe – Longroiva – Meda - Marialva - Trancoso – 

Linhares da Beira – Guarda 

 

 

 



 

 

RESUMOS 
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Painel I 

Paisagens, patrimónios e a valorização dos recursos do território 

 

Identidades arcaicas em cenários contemporâneos: o caso das Aldeias 

Históricas de Portugal 

Javier Alejandro Lifschitz 

Univ. Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 

javierlifschitz@gmail.com 

 

O Programa Aldeias Históricas de Portugal foi criado na década de oitenta, como uma política 

publica, com recursos dos Fundos Comunitários e parcerias privadas, e que envolveu 

inicialmente doze aldeias localizadas na região centro do país. O foco do programa era 

reverter o despovoamento mediante a conversão das aldeias valorizando o patrimônio 

cultural. Uma vertente de turismo cultura pautada na valorização das aldeias como “lugares de 

uma memória ancestral” e que adquiriu uma maior projeção com a política de patrimônio 

imaterial incentivada pela UNESCO. Assim, o “renascimento” de identidades culturais se 

tornou muito visível e uma multiplicidade delas reemergiram nas aldeais: templários e adufeiras 

em Monsanto; crypto-judeus em Belmonte; romanos em Idanha Velha, dentre outros.  

Uma mobilização identitaria que reaparece em eventos, procissões e circuitos cultuais e que 

incita a pensar sobre a questão do retorno das identidades culturais arcaicas na 

contemporaneidade e sobre as relações entre a presença e ausência, e o real e a ficção. A 

pesquisa que iremos apresentar é uma leitura sobre diferentes formas de reconstrução dessas 

identidades arcaicas. Trata-se dos resultados de uma investigação realizada em 2014 nas 

Aldeias Históricas de Portugal, com apoio de uma bolsa sênior do programa Ciência sem 

Fronteiras, da CAPES-Brasil.  
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Antropología simbólica de un territorio de frontera.  

Las cruces grabadas en la arquitectura popular como thopos 

Pedro Javier Cruz Sánchez 

Asociación de Antropología de Castilla y León “Michael Keny” 

cruzrobleda@gmail.com 

 

Entre las poblaciones que se localizan en ambas orillas del río Duero existen numerosas 

coincidencias, cuyo mejor reflejo lo encontramos en la arquitectura tradicional. En las 

comarcas de Beira Norte y El Abadengo y La Ribera se documentan similares tipos 

constructivos de los que destacan, por su personalidad, aquellos datados entre los siglos XV y 

XVI que estilísticamente cuentan con elementos propios de la arquitectura tardogótica y de la 

manuelina, si nos encontramos en España o Portugal respectivamente. Junto con ciertos 

detalles estilísticos, el principal nexo de unión entrambos es la presencia de cruces grabadas en 

las jambas de puertas y ventanas, símbolos interpretados como elementos señalizadores de 

marcan la existencia de comunidades de criptojudíos o conversos.  

Nuestra comunicación trata, por un lado, de mostrar la riqueza de este tipo de símbolos en la 

arquitectura hispano-portuguesa de este momento y, por otro, lanzar una señal de aviso sobre 

el peligro que corren este tipo de escrituras populares. A su vez, se pretende incidir en las 

posibilidades de patrimonialización de las mismas.  
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Manifestações Culturais na Beira Interior Norte e o Turismo em 

Territórios de Baixa Densidade 

Ângela Catarina Duarte Fonseca Martins de Jesus 

Faculdade de Letras- Univ. Coimbra  

angelacfonseca@sapo.pt 

 

Estando a desenvolver uma dissertação de doutoramento intitulada por Manifestações 

Culturais na Beira Interior Norte e o Turismo em Territórios de Baixa Densidade considero 

pertinente para a XVIª Edição do Curso de Verão, subordinada ao título genérico Espaços de 

fronteira em tempos de incerteza: pensamentos globais, ações locais uma comunicação neste 

âmbito. tendo em conta que os territórios em estudo são os concelhos de Almeida e do 

Sabugal no Distrito da Guarda e sendo ambos espaços de fronteira onde o desenvolvimento 

sustentável aleado a estratégias concertadas de turismo para o desenvolvimento destes 

territórios é considerado relevante, justifica-se o desenvolvimento de medidas que potenciem 

os recursos locais nomeadamente relevando os seus lugares e as suas gentes e percebendo 

que nos referimos a territórios que exigem cuidados redobrados de intervenção para a sua 

não agressão. A cultura e o turismo devem ter assim um papel fulcral.  

  



X V I  C u r s o s  d e  V e r ã o  | 4 

 

 

Forno do Povo, o templo românico da arquitetura popular na Serra do 

Larouco 

Joana Capela de Campos 

Dep. Arquitetura – Faculdade de Ciências e Tecnologia  

Univ. Coimbra 

joanacapela@hotmail.com 

 

A arquitectura popular, pertencente a um lugar, torna-se uma forma de resposta muito sábia 

às necessidades prementes, decorrentes das condições existentes, quer materiais, quer 

topográficas, quer climatéricas impostas geograficamente. 

Em Terras do Barroso, o isolamento era a tónica comum às aldeias. Torna-se, por isso, 

fundamental relacionar as circunstâncias da região noroeste de Trás-os-Montes, terras altas 

que obrigam a uma adaptação ao clima agreste e rigoroso, ao relevo e topografia, para se 

perceber a cultura própria das comunidades, dos seus usos, costumes, tradições e formas de 

habitar. A própria vida em comunidade era uma resposta muito prática às dificuldades do dia-a-

dia e, por isso, todos estavam em sintonia com a responsabilidade colectiva do bem-estar 

comum. 

Entre 1955 e 1960, foi realizado o Inquérito à Arquitectura Popular (IAP), sendo feito um 

levantamento, análise e reconhecimento do território e das suas potencialidades. Tornou-se, 

pelos resultados, numa lição que a arquitectura portuguesa necessitava e num elemento 

essencial para o estudo do território. 

Houve um edifício que se destacou no levantamento de Montalegre: o Forno do Povo (FP), na 

região da serra do Larouco, distinguiu-se do restante edificado pela sua condição e 

singularidade arquitectónica. 

O propósito deste estudo é evidenciar uma especificidade da arquitectura popular do Larouco, 

contribuindo para contextualizar o FP, enquanto expressão do nosso património cultural, na 

tentativa de decifrar a opção popular de atribuir uma forma erudita a um edifício comunitário, 

que não teria essa ambição. 

Assim, vamos apresentar o contexto do FP e a sua importância para estas comunidades, tendo 

como base um estudo de 2005 que, para além de estabelecer uma analogia formal com 

templos românicos, pretendeu contribuir, também, com outros vectores de leitura não só do 

campo disciplinar da arquitetura. 

As aldeias das terras do Larouco apresentam características muito semelhantes na abordagem 

ao território: a realidade do contexto e o isolamento das comunidades ao longo de grande 
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parte do ano, até há poucos anos, promoveram a especificidade do FP, cujo modelo escolhido 

e usado na construção deste edifício comunitário por excelência traduz a imagem de um 

templo românico, sendo uma abordagem comum às comunidades da região, nos dois lados da 

fronteira. 
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O Turismo Topobiográfico como fator de desenvolvimento de paisagens e 

recursos turísticos e valorização de Patrimónios 

Henrique Manuel Martins de Jesus 

Faculdade de Letras – Univ. Coimbra  

henrique-martins2008@live.com.pt 

 

No turismo, verifica-se cada vez mais um crescente interesse por inovadoras experiências 

turísticas face a modelos de turismo massificado. 

Cumpre-se assim o aparecimento e desenvolvimento de novos tipos de turismo. Ligada a esta 

oferta turística surge como recurso a paisagem, a aposta num turismo qualitativo que leva à 

preservação e exaltação de patrimónios. 

Dentro do leque do turismo cultural surge o turismo topobiográfico. Este aparece como um 

tipo de turismo que absorve a cultura, destaca personalidades relevantes e lugares que a estas 

se associam. Apresenta-se como um turismo que exibe novas paisagens. As denominadas 

paisagens biográficas. Ele concebe também uma dimensão política e ideológica. Na sua vertente 

política e ideológica, associa-se ao judaísmo e ao holocausto. 

Dentro desta realidade e associado a este tipo de turismo apresenta-se como estudo de caso a 

figura de Aristides de Sousa Mendes. Aborda-se a figura em termos históricos e destaca-se o 

seu contributo para o desenvolvimento de novas paisagens turístico-ideológicas e biográficas. 
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Diseñar una ruta cultural ibérica para el siglo XXI, aprovechando, 

As Cartas Peninsulares (1894) de Oliveira Martins 

David Mota Álvarez 

Enseñanza Secundaria Junta de Castilla y León 

zemlyayvolya@hotmail.com 

 

As Cartas Peninsulares (1894) de Oliveira Martins son un buen un ejemplo de la imagen de un 

viajero portugués del siglo XIX de algunas localidades de Castilla y León (Salamanca, Zamora, 

Toro, Medina del Campo)1.  

Estamos ante el viaje de un enfermo, un viaje extenuante y obsesionado. Fruto de la observación 

directa del viajero, del estado de ánimo del caminante, de las ideas preconcebidas, de las 

lecturas realizadas, de las experiencias de otros viajeros, unidas, por último, a la mirada a través 

de los ojos de los cicerones locales que le muestran lo más representativo de sus ciudades. Un 

juego entre lo que ve y el cómo lo ve. Un duelo entre la imagen observada y la imagen 

preconcebida.  

Oliveira Martins difiere, en parte, de la visión reductora y tópica que sobre España tiene el 

viajero romántico extranjero del siglo XIX2, una imagen distorsionada, simplificada, que la hace 

coincidir mayoritariamente con la “imagen andaluza”, confundiendo la parte con el todo, 

olvidándose de la enorme variedad de paisajes y gentes que muestra su territorio. Por contra, 

nuestro autor, cree hallar en esta esquina apartada de España la más completa  originalidad:  

“Quien, en los viajes, quiera buscar lo pintoresco, venga a España, que es tal vez el último lugar de 

Europa donde la vida antigua, por fuera y por dentro, se conserva intacta”.  

El viaje que realiza nuestro protagonista resulta en sus propias palabras: 

“Un curso práctico de historia de la arquitectura, pues las ciudades son verdaderos museos, y no hay 

una villa, ni pueblo, que no tenga su nombre en la Historia”.  

Como buen turista visita los edificios más emblemáticos de las ciudades que pisa. Al tiempo que 

por su obra desfilan los personajes y los episodios más destacados de la Historia de España. 

Siendo reconocibles aquí, algunas de sus ideas presentes en su obra historiográfica (História da 

Civilização Ibérica e História de Portugal)3. Las leyendas, también encuentran su hueco, el viajero 

                                                           
1
 Carlos GARCÍA-ROMERAL PÉREZ, Viajeros portugueses por España en el siglo XIX, Madrid, Miraguano 

Ediciones, 2001. 
2
 Rafael NÚÑEZ FLORENCIO, Sol y sangre. La imagen de España en el mundo, Madrid, Espasa-Calpe, 

2001.   
3
 Sérgio CAMPOS MATOS, Historiografia e memoria nacional. (1846-1898), Lisboa, Edições Colibrí, 1998. 
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portugués las reproduce más o menos fielmente. El toque etnográfico lo encontramos por 

ejemplo en Salamanca, donde se percata del traje charro y escucha las canciones del folklore 

local. O en Medina del Campo, donde se festejaba San Antonio, y observa una muestra de 

diferentes bailes populares de la región (Habas Verdes, el fandango, la Charrada, la Tarara, etc.) 

y de sus trajes típicos (maragato, mantilla de Sayago, etc.).  

Oliveira Martins (1845-1894) es un autor fundamental en la historia cultural peninsular. 

Autodidacta, trabajador en diversas compañías (comerciales, ferroviarias y mineras), periodista, 

divulgador científico (Biblioteca de Ciências Sociais), historiador (História de Portugal, Portugal 

Contemporâneo, biografías de la Dinastía Avis), intelectual, político (diputado, ministro), miembro 

de la Generación portuguesa del 70 (junto a Antero de Quental, Teófilo Braga, Eça de Queiroz, 

etc), al final de su vida formó parte de los Vencidos da vida, próximo al príncipe heredero D. 

Carlos. Diversas también son sus influencias: Proudhon, Comte, Michelet, Vico, Hegel, el 

Socialismo de cátedra, etc.4 Partidario de un acercamiento entre España y Portugal basado en un 

supuesto genio peninsular común, podríamos calificarlo, al menos, como iberista cultural. 5  

Vivió en España en dos ocasiones, como administrador de las Minas de Santa Eufemia (Córdoba) 

y de la Compañía Minera de Ciudad Real. En 1891 asiste al Ateneo de Madrid para pronunciar 

una conferencia en el marco del IV Centenario del descubrimiento de América. Autor de una 

História da Civilização Ibérica de gran éxito en España. Los intelectuales españoles (Valera, 

Menéndez Pelayo, Altamira, Castelar, etc.) lo admiran y mantienen correspondencia con él. El 

gobierno español le concede la Gran Cruz del Mérito Naval y la Orden de Isabel la Católica. 

Socio honorario del Ateneo de Madrid y de la Asociación de Escritores y Artistas de España. La 

Real Academia de la Historia lo nombrará miembro honorario, uno de los pocos extranjeros en 

aquellos tiempos.  

 

¿Por qué no proponer el libro de As Cartas Peninsulares de Oliveira Martins como base para 

diseñar una futura ruta cultural ibérica para el siglo XXI que ayude a crear riqueza en la zona?  

Bien desde su partida en Lisboa (incluyendo patrimonio natural con el Valle del Tajo), o bien, 

desde una zona más cercana, a partir de la  transfronteriza ciudad de Guarda y su entorno 

natural privilegiado de la Serra da Estrela.   

                                                           
4
 Fernando CATROGA, “Alexandre Herculano e o Historicismo Romântico” en Luís Reis TORGAL et alii, 

História da História em Portugal (Séculos XIX-XX), A História através da História, Tomo I, Lisboa, Temas e 
Debates, 1998. 
5
 José Antonio ROCAMORA, El Nacionalismo Ibérico (1792-1936), Valladolid, Universidad de Valladolid, 

1994. 
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El turista podría descubrir lugares menos conocidos, pero vinculados a la Historia de Portugal 

(Toro o Zamora), así como, visitar Salamanca, patrimonio de la humanidad e incluida en los 

circuitos internacionales de turismo cultural. 

Recorrer una variedad de espacios naturales: Vale do Tejo, Serra da Estrela, Valle del Duero, 

Riberas de Castronuño, etc. Disfrutar de la riquísima gastronomía que le ofrece la zona y 

percatarse de la amplia variedad etnográfica que acude a su paso (Museo Etnográfico de Castilla 

y León en la ciudad de Zamora). 

En ello estamos. 
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Áreas de preservação permanente (APP) na sub-bacia hidrográfica do 

córrego do marimbondo, Jales (SP): um estudo das condições ambientais 

Laís Viudes Modesto 

UFMS, Três Lagoas, MS, Brasil 

laisviudes@gmail.com 

Taissa Caroline Silva Rodrigues 

UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil 

taissageo@hotmail.com 

Ana Paula Novais Pires 

UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil 

anageografa@gmail.com 

Messias Modesto dos Passos 

UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil 

mmpassos86@gmail.com 

 

A inexistência dos agentes gestores associados ao modelo capitalista de reprodução do espaço 

afetaram os usos da água, principalmente no que se refere à categoria de substância 

encontrada cada vez menos em qualidade e quantidade passível de ser utilizada de forma a 

cumprir seu papel natural e das necessidades básicas do Homem. A área de estudo está 

inserida na Microrregião de Jales, à Noroeste no estado de São Paulo. A sub-bacia do Córrego 

do Marimbondo pertence a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 18 – São José 

dos Dourados/SP-Brasil. O objetivo geral deste trabalho foi estudar as Áreas de Preservação 

Permanente na Sub-bacia Hidrográfica do Córrego do Marimbondo de acordo com o “novo” 

Código Florestal, Lei 12.651/2012. Os mapas foram elaborados por meio da manipulação e 

interpretação das imagens capturadas pelo sensor OLI do satélite Landsat 8, e imagem SRTM 

para a extração dos dados geomorfométricos. Todos os procedimentos foram executados no 

software ArcGIS 10.2, e software Spring 5.1.8. Com relação ao uso e cobertura da terra na 

sub-bacia do Córrego do Marimbondo, pode se afirmar que este é diversificado, constituído de 

áreas com culturas, pastagens, parte da malha urbana do munícipio, áreas de vegetação 

arbórea, vias, áreas de vegetação rasteira e outras construções. O Córrego do Marimbondo 

tem uma de suas principais nascentes localizada na cidade, essa por sua vez foi canalizada como 

outras partes do Córrego encontradas dentro do munícipio. Alguns de seus afluentes são 

intermitentes e apresentam cada vez menor volume de água, uma vez que são assoreados, e 

carecem de gestão eficiente por parte do Comitê de Bacia do Rio São José dos Dourados e da 

Prefeitura municipal. Observou-se em partes da área da sub-bacia que alguns locais de 

nascentes se encontram em diferentes estágios de conservação, e alguns com preservação 
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inexistente. Assim, a partir das análises nesse estudo ficou evidente, que de acordo com a nova 

aplicação do Código Florestal há uma diminuição das áreas de APP, deixando disponível uma 

maior quantidade do solo para uso na sub-bacia. O que pode futuramente ocasionar maiores 

problemas devido, entre muitos fatores, aos processos de impermeabilização do solo, a 

diminuição do escoamento superficial e a ocorrência de erosão. 
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Distribuição socioeconômica do risco a deslizamentos em Campos do 

Jordão - SP/Brasil 

Bruno Zucherato 

Faculdade de Letras – Univ. Coimbra  

bzucherato@gmail.com 

 

O caráter multidisciplinar do estudo de riscos fez com que essa área absorvesse diferentes 

metodologias e referenciais teóricos. Partindo de um referencial sociológico, Ulrich Beck 

(2011) destaca que o risco não é apenas um fenômeno natural, mas também uma construção 

social. Essa construção é desigualmente distribuída entre as camadas sociais, ou seja, a 

exposição ao risco varia de acordo com a classe socioeconômica. Partindo da hipótese de que 

parcelas socioeconomicamente carentes estão mais expostas ao risco, serão investigadas as 

correlações existentes entre a distribuição geográfica do risco a deslizamento de massa e as 

características socioeconômicas da população, como renda, escolarização, estrutura familiar e 

taxa de natalidade.  

A análise será realizada nas escalas de setores censitários para o município de Campos do 

Jordão – SP (Brasil). A metodologia cruza os dados do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

(IPVS) (SEADE, 2010) e da Carta de Susceptibilidade a deslizamentos de massa de Campos do 

Jordão – SP (GRC, 2013) para gerar o mapa de risco à deslizamentos de massa por setor 

censitário. Em seguida, através da análise da correlação de Pearson, foram selecionadas 

variáveis socioeconômicas provenientes do Censo 2010 (IBGE, 2011).  

O grupo de variáveis com baixa autocorrelação foi atribuído aos setores censitários e uma 

análise exploratório foi conduzida para identificar possíveis relações das variáveis com o risco. 

Em seguida as variáveis com alto poder explicativo foram inseridas em um modelo de 

regressão linear múltipla onde o risco é a variável independente. Os resultados do modelo 

mostraram que de fato há um caráter social na construção do risco, uma vez que áreas com 

piores índices sociecônomicos apresentaram maiores índices de risco e o modelo mostrou 

alto poder explicativo. 
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Usos da terra na Bacia Hidrográfica do rio Pericumã - BHRP: comentários  

Josué Carvalho Viegas 

Univ. Estadual Paulista – Presidente Prudente – UNESP 

josueviegasgeo@hotmail.com 

 

Colaborar com o conhecimento sobre os usos da terra, pelas populações humanas da BHRP é 

uma arte de entender, primeiramente, tanto a formação histórica da Baixada Maranhense, 

quanto do Litoral Ocidental Maranhense. Contextualizando a evolução de ocupação sobre o 

território (região) norte e noroeste maranhense, segue duas vertentes, sendo uma histórica, 

vista como escrita, e a outra sem o registro escrito, embora com vasta documentação de 

campo, tantos são os vestígios da ocupação e uso do território pelo homem, os quais são 

responsáveis pelas descobertas e usos das riquezas.  

Dessa forma nosso objetivo principal é identificar os diferentes tipos de uso da terra da BHRP. 

As motivações pela contribuição do estudo do uso da terra da BHRP são decorrentes da 

importância de se dar conhecimento às atividades e os resultados alcançados com a 

Dissertação de Mestrado, produzida na Pós- Graduação em Geografia da UNESP de 

Presidente Prudente, a qual teve o apoio da FAPESP. Tendo em cenários, as dinâmicas do 

geossistema, território e paisagens, bem como as complexidades das inter-relações homem-

natureza de uma bacia hidrográfica no Norte do Estado do Maranhão.  

A área de estudo abrange parte dos municípios da Mesorregião Norte do Maranhão, sendo 

cinco (05) da Microrregião do Litoral Ocidental Maranhense e dez (10) da Baixada 

Maranhense, os quais não são drenados na totalidade pela BHRP. Os resultados apontam os 

principais usos do território: Áreas Agrícolas; Pesca, obtenção de água e lazer; Ocupações 

humanas e solo exposto; Exploração fluviomarinha e pastagem; Extração mineral não metálica; 

Área de preservação permanente; Estradas pavimentadas e vicinais e Exploração vegetal. Dessa 

forma a identificação dos usos da terra visou propiciar quais são as restrições e 

potencialidades, uma vez que os resultados apontam significativas contribuições para futuros 

processos de planejamento e gestão dos recursos naturais. 
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Maranhão: Infraestrutura, Potencialidade Agrícola e outras Fronteiras 

Ulisses Denache Vieira Souza 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

ulissesdenache@hotmail.com 

 

O Estado do Maranhão tem-se destacado no cenário agrícola nacional, enquanto produtor de 

soja, estando entre os dez maiores produtores de grãos do Brasil e entre os primeiros 

produtores do Nordeste. Atualmente o Maranhão integra a região conhecida como: 

MAPITOBA, composta ainda por: Piauí, Tocantins e Bahia, além do nordeste do Estado do 

Mato Grosso, leste do Pará e norte de Goiás.  

A crescente produção agrícola Maranhense tem-se desenvolvido de forma mecanizada, com 

constante atualização tecnológica, a partir da iniciativa de grupos advindos do sul do país, 

denominados no Maranhão como: gaúchos. 

A proximidade dessa área produtora com o Porto do Itaqui possui importância estratégica, 

estando próximo aos mercados da Europa, América do Norte e ao Canal do Panamá, assim 

como, o investimento realizado para a construção do Terminal de Grãos do Maranhão 

(TEGRAM) inaugurado no início de 2015, que têm fomentado o escoamento da produção e a 

importação de defensivos e fertilizantes agrícolas. 

Abordam-se neste estudo a reestruturação e as potencialidades da produção agrícola 

maranhense, frente aos possíveis novos espaços transfronteiriços de negociação para seus 

produtos, incentivados pelo incremento na sua logística portuária, considerando-se as atuais e 

futuras alterações na paisagem e nas disparidades sociais. 
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A produção de queijo e o desenvolvimento local nas áreas rurais das 

montanhas da Sadegna 

Giampietro Mazza 

Università 

giampietromazza@hotmail.it 

 

O presente trabalho prentende evidenciar como um grupo de pastores do território de Ozieri 

(Sardegna), em colaboração com vários atores territoriais, portador dos próprios problemas e 

dos próprios interesses, estão tentando criar diferentes iniciativas para resolver diretamente 

alguns problemas que afetam o sector pastoral: o vírus da Blou Togue e, de maneira mais 

ampla, a qualidade do leite de ovelha sarda.  

A ideia é criar um grupo operativo, com financiamentos comunitários, envolvendo também 

profissionais do setor que possam ajudar em estudos experimentais. Relativamente ao vírus da 

Blu Touge serão procuradas outras alternativas visando antecipar as ações do inseto. O 

discurso sobre o leite é muito amplo, endereçado a procurar soluções para a infinita crise do 

preço do leite. Privilegiando um leite de qualidade mais elevada, com determinadas 

características, será tentado promover a realização de um novo queijo de ovelha, de 

excelência, como aquelo que permitiu a Pierangelo Monzitta, um dos pastores promotores do 

Comitato de Base, ganhar, em Abril, em Venezia, o premio para o melhor queijo italiano. 
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Por uma geo-foto-grafia da fronteira agrícola no eixo da BR-163 

(de Cuiabá/MT a Santarém/PA) 

Messias Modesto dos Passos 

UNESP, Presidente Prudente, SP, Brasil 

 mmpassos86@gmail.com 

 

A fotografia, desde o seu aparecimento, entrou na paisagem. Sua invenção, consecutiva à 

valorização do quadro pictural, veio para contribuir na renovação de um sistema de 

representação em mutação. A fotografia não tomou unicamente o lugar da pintura. Ela ao 

mesmo tempo modificou as especificidades operatórias, o caráter do dispositivo de 

"artialização". Nossa sensibilidade em relação aos lugares foi afetada. Nossa cultura paisagística 

passou a ser informada de maneira diferente. A qualidade do nosso olhar se modificou.  

A generalização e o uso utilitário da fotografia constituíram, ao longo dos anos, em uma 

ferramenta de registro e de restituição das paisagens. A fotografia de paisagem é um ato de 

presença no mundo. Ela é, por si mesmo, um dispositivo de expressão. Qualquer que seja a 

importância do ato da tomada de uma foto, uma fotografia da paisagem é também uma 

imagem. Ela se compõe e se propõe segundo um referencial cultural. Quando o geógrafo Jean 

Brunhes e o mecenas Albert Kahn lançaram a operação "Arquivos do Planeta", não deixaram 

nenhuma dúvida sobre a finalidade dessa operação: "realizar um inventário fotográfico da 

superfície do globo ocupada e organizada pelo homem, tal qual ela se apresentava no início do 

século XX”.  

Jean Brunhes se inscreve no coração do projeto científico da geografia clássica, herdeira direta 

do paradigma da "vue raisonnée" vidaliana: observar para classificar e pensar as famílias dos fatos 

geográficos. Ele produz um sentido científico a partir da observação fotográfica. Poder-se-ia 

identificar duas maneiras de fotografar uma paisagem. Uma, no registro poético, levaria à 

apresentação de uma "realidade em gênese". A outra seria mais simplesmente uma atividade de 

arquivagem do real. Se esta última maneira se presta a um estudo relevante de uma 

aproximação científica, a primeira se coloca mais diretamente sobre a experiência de explicitar, 

de forma mais simbólica, a paisagem.  

O geógrafo faz, de preferência, fotografias que registram a paisagem, o cotidiano das relações 

sociedade-natureza. As fotos se prestam para explicitar como o processo de ocupação do 

território se materializou na paisagem. O objetivo maior aqui, a partir da explicitação geo-foto-

gráfica ao longo da BR-163 — de Cuiabá-MT a Santarém-PA — é apreender globalmente a 

paisagem na sua dimensão socioecológica – o termo “ecológico” sendo compreendido numa 
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perspectiva histórica que é aquela do “estudo das relações entre as sociedades sucessivas e os 

espaços geográficos que elas transformaram para produzir, habitar e sonhar”. 
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Painel II 

Desequilíbrios socioeconómicos e coesão territorial 

 

Geografia do Desemprego em Portugal 

Padrões, Dinâmicas e Evolução 

Ana Maria Cortez Vaz 

Faculdade de Letras – Univ. Coimbra 

ana_cortezvaz@hotmail.com 

João Luís Jesus Fernandes 

Faculdade de Letras – Univ. Coimbra 

 

A crise global que se fez sentir em Portugal a partir de finais da primeira década do novo 

milénio trouxe consigo alterações (por vezes significativas) de alguns indicadores, sobretudo 

económicos e sociais. 

A taxa de desemprego foi um dos quais mais se notou o contexto da crise que terá começado 

em 2008/2009, nos EUA. Este indicador, de natureza económica, acaba por assumir uma 

dimensão social mas deve ser também enquadrado por leituras territoriais concretizadas em 

múltiplas escalas geográficas. 

O desemprego é um problema sociodemográfico individual e coletivo, mas também um 

problema que pode ter expressões diferenciadas quando é analisado às escalas concelhia, 

regional e nacional. 

A partir de uma análise quantitativa, pretende-se com este trabalho fazer uma reflexão 

geográfica sobre os números do desemprego, as suas dinâmicas e evolução em múltiplas 

escalas de análise. 
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Através de fronteiras internas: a diáspora gaúcha e a transformação da 

paisagem no território maranhense 

António Cordeiro Feitosa 

Univ. Ferderal do Maranhão - UEMA 

acfeitos@gmail.com 

 

A paisagem maranhense vem sendo modificada em face da inserção dos novos modelos de 

exploração dos recursos da natureza, ao longo da história. Tendo sua configuração natural 

alterada com a chegada dos indígenas, primeiros ocupantes, sofreu transformações relevantes 

com a ocupação dos colonos portugueses, a partir de meados do século XVII, mediante a 

introdução das culturas do açúcar, arroz e algodão, na região norte maranhense e da criação 

de gado vacum, no sul do seu território, a partir de meados do século XVIII.  

Com a construção das rodovias, iniciada após meados do século XX, a chegada de emigrantes 

sul-rio-grandenses possibilitou a fixação de indivíduos famílias isoladas, particularmente nas 

cidades situadas ao longo dos eixos rodoviários.  

No final da década de 1970, com o fomento de políticas públicas para o desenvolvimento 

Cerrado, grupos familiares oriundos do Rio Grande do Sul se apropriaram de grandes 

extensões de terras no centro-sul do Maranhão, onde introduziram modificações conceituais 

na relação do homem com a terra através monocultura de grãos, atividade que logo se 

expandiu para outras áreas do leste maranhense resultando em modificações radicais na 

fisionomia da paisagem.  

No presente estudo analisa-se as transformações na paisagem do estado do Maranhão em face 

da adoção do modelo de apropriação da natureza. 
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Articulações e desarticulações dos PROINF’s no Território Vale do 

Itapecuru /MA 

José Sampaio de Mattos Junior 

Univ. Ferderal do Maranhão – UEMA 

sampaio.uema@gmail.com 

 

 

Os projetos pensados para o Território Vale do Itapecuru a partir das discussões realizadas no 

Colegiado territorial entre os anos de 2004 a 2014 tiveram como foco a estrutura produtiva 

agrícola com o objetivo de apoiar os arranjos locais baseado nas atividade desenvolvidas pelos 

agricultores familiares.  

As articulações que foram costuradas por representantes da sociedade civil e o poder público 

que representavam o colegiado, foram relevantes para a confecção do projeto, elaboração dos 

estudos técnicos, aprovação nas câmaras temáticas e construção das estruturas.  

Entretanto, no tocante à fase de implantação das atividades produtivas demonstraram m 

processo de desarticulação, principalmente, no que diz respeito ao acompanhamento, 

monitoramento e gestão dos empreendimentos produtivos. Esse processo comprometeu o 

bom funcionamento dos empreendimentos. 
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Os frutos de ouro viraram pó: proposta teórico-metodológica de análise de 

um território em crise 

Maria Cristina Rangel 

Univ. Estadual de Santa Cruz – UESC 

cristinarangel@uol.com.br 

 

Esta comunicação tem por objetivo colocar em discussão os procedimentos teórico-

metodológicos utilizados na tese intitulada “A crise do território-região cacaueira da Bahia: os 

nós discursivos nas tramas do poder local para manter o território – 1980-2010”. A pesquisa 

foi realizada na microrregião Ilhéus-Itabuna, sul da Bahia, teve como propósito demonstrar 

como os cacauicultores, outrora identificados como coronéis do cacau, resistiram à perda do 

domínio territorial regional quando os cacauais foram atingidos pelo fungo denominado 

Moniliophtera perniciosa, conhecido como vassoura-de-bruxa, no final da década de 1980, e 

viraram “pó”. 

A intenção é apresentar uma proposição de análise territorial utilizando como ferramentas a 

análise do discurso em Foucault (1979, 2008a, 2008b, 2009) e os seguintes materiais 

discursivos: e-mails enviados para uma lista de discussão virtual, a Lista do Cacau <cacau-

l@listas.unicamp.br>; entrevistas com os cacauicultores e trabalhadores do cacau, baseadas na 

história oral temática; dados estatísticos coletados em sites oficiais; diversos gêneros textuais 

obtidos nos sites Mercado do Cacau <www.mercadodocacau.com.br/> e Canal Rural 

<www.ruralbr.com.br/>; documentários; reportagens; referências sobre território, região e 

relações de poder.  

É por meio dessa proposição que procuramos entender os mecanismos, estratégias, meios e 

formas de resistências de um grupo de poder local para não perder um território 

historicamente conquistado.  
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A fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte - Brasil 

António Nivaldo Hespanhol 

Univ. Estadual Paulista – Presidente Prudente – UNESP 

nhespanhol@gmail.com 

 

O principal objetivo da pesquisa foi analisar os efeitos da reestruturação produtiva sobre a 

agropecuária do Rio Grande do Norte, tomando como referência a expansão dos cultivos 

irrigados de frutas tropicais em zonas do semiárido potiguar, notadamente nos Vales dos Rios 

Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró. Foram realizados levantamentos bibliográfico e documental, 

bem como de dados secundários em publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), referentes à produção agropecuária, e da Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no que concerne 

ao valor das exportações das principais frutas. Também foram realizadas investigações de 

campo, tanto para o reconhecimento da área, quanto para a realização de entrevistas com 

dirigentes de instituições públicas e de empresas produtoras e exportadoras de frutas, bem 

como com fruticultores que possuem diferentes níveis de integração ao mercado de frutas.  

O Estado do Rio Grande do Norte passou por profundas alterações na sua base produtiva, a 

partir dos anos 1970, decorrentes da exploração petrolífera na Região de Mossoró, do 

incremento do turismo na faixa litorânea, especialmente na capital e entorno imediato, e da 

implantação de grandes projetos de produção de frutas tropicais com uso de irrigação. O 

desenvolvimento da fruticultura irrigada em zonas do semiárido potiguar requereu a alocação 

de grandes volumes de recursos para a construção de barragens, a implantação de perímetros 

públicos irrigados e a concessão de incentivos fiscais e de financiamento a grandes empresas 

privadas.  

Desde os anos 1980, o Rio Grande do Norte tem-se destacado na produção e exportação de 

melão, melancia, banana, manga e mamão, o que tem gerado dinamismo econômico a alguns 

municípios, sem, contudo, resolver os problemas estruturais e a elevada pobreza que assola 

boa parte população, pois a renda gerada pela fruticultura se concentra nas mãos de grandes 

empresas nacionais e multinacionais e de produtores rurais com elevado padrão técnico e 

maior capitalização, permanecendo a grande maioria dos pequenos produtores rurais 

permanece com dificuldades de acesso à terra e a água. 
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Painel III 

Cooperação territorial e esbatimento de fronteiras 

 

Lost in translation - como explicar o país aos nossos vizinhos 

Ana da Piedade Guerreiro Madeira Elias Pinheiro 

Escola Básica Grão Vasco  

CECH da Faculdade de Letras – Univ. Coimbra 

elias.ana@gmail.com 

 

A produção e tradução de material turístico requer que tanto por parte de quem traduz o 

material como de quem o traduz, além da competência intercultural e linguística própria das 

línguas de trabalho, uma série de competências específicas que nem sempre estão à disposição 

de uma única pessoa: saber de história, tradições, gastronomia e artesanato, fauna e flora. 

Requer, ainda, a capacidade de produzir um texto final que, tanto no original como na versão 

traduzida, seja compreensível e atrativo para um leitor que não é especialista e que não 

conhece, em princípio, a cultura que visita. 

A intenção desta comunicação é partilhar, com quem trabalhe na área da produção e/ou 

tradução de material turístico, algumas técnicas e mecanismos que permitam oferecer ao 

visitante um material promocional fiável que responda às expectativas do leitor/turista. 

Abordar-se-á o material destinado ao público português e espanhol. 
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Hábitos cinéfilos dos alunos e famílias no concelho da Guarda 

Fernando Manuel Videira dos Santos 

investvidiera@gmail.com 

Daniela Maria Vaz Daniel 

dmvd1@hotmail.com 

 

Este projeto foi desenvolvido no Agrupamento de Escolas da Área Urbana da Guarda, no ano 

letivo de 2013/14, estando envolvidos todos os alunos dos 5º e 7º anos. O projeto teve a 

parceria de algumas entidades locais, dos Serviços Educativos do Teatro Municipal da Guarda 

(TMG), das famílias e de diversos professores das várias áreas disciplinares, obedecendo a uma 

programação prévia. Foi obtido um conjunto de resultados sobre o qual seria bom fazer 

alguma reflexão. A informação recolhida pode ser pertinente para o futuro com vista a 

desenvolver uma política cultural: divulgação; incentivo; reforço e programação acerca dos 

hábitos cinéfilos, indo ao encontro das necessidades da população do Concelho da Guarda. 

Assim, a informação obtida e estatisticamente tratada será apresentada em gráficos e tabelas 

que sintetizam os dados que nos pareceram mais pertinentes. Dos cento e setenta alunos que 

integravam este projeto, cento e quarenta e cinco frequentavam o 5º ano e vinte e cinco 

estavam matriculados no 7º ano. Contudo, a amostra é constituída por cento e trinta e oito 

alunos do 5º ano e vinte do 7º ano. É de sublinhar que o inquérito foi respondido de forma 

voluntária, garantindo o anonimato a todos os respondentes. A média das idades dos alunos 

do 5º ano envolvidos neste projeto é de 10,15 anos e no que respeita aos alunos de 7º ano é 

de 13,10 anos, revelando estarem dentro dos parâmetros considerados normais. Poderemos 

constatar que, quanto ao género, os alunos do 5º ano envolvidos no projeto eram na sua 

maioria do género masculino (51,4 %), sendo 48,6% do género feminino. No 7º ano de 

escolaridade foi possível verificar uma distribuição igualitária nos géneros, 50% de rapazes e 

50% de raparigas. Outros resultados serão apresentados de forma sistematizada, bem como 

algumas ilações que avançaremos. Este estudo sugere análises complementares podendo o seu 

âmbito ser alargado e, partindo daí, formuladas hipóteses para trabalhos futuros.                

mailto:investvidiera@gmail.com
mailto:dmvd1@hotmail.com
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Revista nós-otros 

Maria Concepción López Jambrina 

E. O. I. 

c.lopezjambrina@gmail.com 

 

A Revista Nós-Otros, é um projeto pedagógico que visa estabelecer contato entre estudantes 

espanhois e estudantes portugueses. A revista tem um percurso de seis anos. Realiza-se em 

parceria com instituições de ensino portuguesas. O tema é sempre cultura, educação e 

experiências em ambos lados da fronteira. Neste projeto colaboram diferentes instituições, 

por exemplo a escola Superior de Arte de Valladolid e professores e alunos de português de 

outras escolas oficiais de línguas de Castela e leão. 
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No caminho, Juventude encontra Geografia 

Willian Morais Antunes de Sousa 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 

willian.antunes@ehess.fr 

 

As vidas não se repetem e nem todas continuam na História. Há aquelas que se cansam mas 

continuam a viagem e há sempre aquelas que sorriem e ficam em algum canto da estrada. Para 

cada época da humanidade, um sonho. E para cada sonho, um futuro. No fundo, há dois tipos 

de sonho: o não realizado, que se torna o "desejo de passado" e, aquele que estar por vir, que 

se torna o "desejo de futuro". E o novo sonho dos geógrafos é a sabedoria poética, assim 

como colocara Vico (1971). As ciências geográficas em eras distantes caminhavam separadas, 

porém harmônicas, enquanto hoje, caminham juntas, porém desunidas.  

Se a intuição de Monteiro (2015) estiver certa, ainda é com textos como este, aqui proposto, 

que a Geografia sobrevive quando atravessa o que chamamos de período de sonhos. Entende-

se por período de sonhos o conflito entre os dois tipos de sonhos acima citados: o apego aos 

antigos objetos científicos, como a Geografia regional proposta por Haesbaert (2014) por 

exemplo, e o desejo de avançar a ciência geográfica para além, além dela mesma, como a 

Geografia da galáxia já embrionária no livro de Carneiro (2015). Assim, a ''Geografia e 

Literatura'' aqui não é entendida como um ramo de pesquisa, mas antes como um sintoma 

desse conflito entre sonhos. Dito de outro modo, intui-se que não há de se ocupar de 

''Geografia e Literatura'', pois ela é um sonho. Assim, busca-se com essa comunicação 

apresentar duas personagens: Juventude e Geografia. Ambas estão unidas pelo fio das eras 

históricas, mas elas, as próprias personagens, não se conheciam.  

Nesse texto, elas se encontram depois de uma caminhada e, por fim, surge um diálogo. Um 

diálogo que não significa cumplicidade nem amizade, mas apenas um encontro. É esse encontro 

que será exposto, e essa comunicação não passa de um convite. Este ensaio não tem estilo 

literário, aí não reside sua importância, pois nasce de um contexto de dúvidas (sonhos?) que 

gravitam em torno do conhecimento geográfico contemporâneo, aí está o sentido da 

comunicação. 
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Entre o local e o global: movimento das jovens feministas moçambicanas  

Isabel Maria Casimiro  

Centro de Estudos Africanos  

Universidade Eduardo Mondlane 

 

A partir de 2008 um grupo de jovens movidas pelo inconformismo e indignação 

perante as violências sofridas pelas mulheres e raparigas decide encontrar-se 

periodicamente e conversar sobre as suas vidas. Nem todas se conheciam, algumas 

trabalhavam juntas ou em associações da sociedade civil, outras eram estudantes ou 

professoras. 

As suas motivações derivam de experiências de descriminação, violência, a invasão do 

seu corpo, os assédios nas ruas e nos transportes públicos, a impunidade do 

patriarcado, o medo da noite, os recuos, a falta de espaço público para o seu trabalho. 

Estas jovens mulheres foram-se juntando informalmente, conversando, sentindo-se 

mais seguras porque juntas, tentando entender os variados sinais que vão marcando os 

diversos territórios que cruzam, num contexto de perigosidade devido aos 

fundamentalismos. 

Beneficiando de apoio da rede Fórum Mulher em Moçambique, de articulações 

regionais Africanas e globais como a Marcha Mundial das Mulheres, o Movimento das 

Jovens Feministas, MOVFEMME, vem inventando alternativas, criando espaços livres 

para o activismo político, o questionamento e desafio dos conceitos de sexismo, 

racismo, patriarcado, capitalismo e consumismo, para desmantelar as estruturas de 

poder existentes e construir solidariedades trans e inter fronteiras.         
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A experiência do exílio em Pepetela:  

uma leitura das representações dos lugares de pertencimento em O 

planalto e a estepe 

Márcia Manir Miguel Feitosa 

Univ. Federal do Maranhão 

marciamanir@hotmail.com 

 

Com a primeira edição em 2009, o romance O planalto e a estepe, do angolano Pepetela, 

situa-se no contexto das narrativas contemporâneas marcadas pela fratura incurável do exílio, 

na acepção do crítico-humanista Edward Said. Isto porque traz a público a história do amor 

impossível entre Julio e Sarangerel, dos anos 60 à atualidade: ele, um angolano, que migra para 

Lisboa com o intuito de estudar e que, da capital lisboeta, parte para a Rússia, em prol do 

combate pela independência de Angola, onde conhece Sarangerel, natural da Mongólia. Julio irá 

representar o planalto característico de seu país natal, e ela a própria estepe, cenário plástico 

de sua origem asiática.  

O encontro e a separação se darão, portanto, num terceiro ponto da geografia política 

internacional: Moscou ou Moscovo. O objetivo, portanto, deste trabalho é suscitar uma 

reflexão crítica sobre a experiência do exílio, tecida a partir das representações metonímicas 

que configuram os lugares de pertencimento dos personagens, na medida em que “os olhos 

dele continham o céu do Planalto” e “nos olhos dela estavam gravadas suaves ondulações da 

estepe mongol”. 
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Riba Côa: a representação cartográfica de um território de fronteira 

João Garcia  

Dep. Geografia – Univ. Porto 

 

 

O século e meio que tardou a incorporação do território de Riba-Côa no reino português 

explica em parte a sua originalidade no quadro da Geografia histórica. A este tempo acresce 

ainda outro século mais, para que do ponto de vista da jurisdição eclesiástica, Riba-Côa se 

integrasse plenamente em Portugal. Entre Ciudad Rodrigo, Lamego e a Guarda, os termos 

dessa jurisdição não serão pacíficos, o que se torna mais complexo com a criação do efémero 

bispado de Pinhel, na segunda metade do século XVIII. 

O espaço fronteiriço de Riba-Côa, a que as circunstâncias históricas conferiram uma 

inesperada unidade, figurou-se nos mapas, desde cedo, como um elemento particular. 

Identificado, delimitado, descrito, procurá-lo-emos nos mapas antigos, desde as "Tábuas 

Novas" de Ptolomeu e a Lusitânia, de Álvares Seco, dos séculos XV e XVI, aos mapas de 

Portugal, de Tomás López, do século XVIII, à "Carta Geographica de Portugal" de Filipe 

Folque, de 1865. Em todos encontramos a bem marcada fronteira natural do curso do Côa e a 

forte ligação desse planalto da Beira Transmontana aos da província espanhola de Salamanca. 

Realidade que os geógrafos ibéricos nunca deixaram de registar, nos seus estudos e nos seus 

mapas.  
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Alternativas políticas de diálogo en la Península Ibérica  

Francisco Ramos Antón  

Consejo Consultivo de Castilla y León 

 

Después de 30 años como socios europeos, las relaciones entre Portugal y España son 

mejores que nunca. Con una nueva noción de la soberanía y una vivencia nueva de la frontera.  

El intercambio económico es intenso y, en términos generales, se sostiene durante la crisis, 

aunque con mayores fluctuaciones.  

Los movimientos migratorios en ambos sentidos también son intensos, aunque congelados por 

la crisis y por dos de los mercados de trabajo más estresados de Europa. Los movimientos 

diarios de frontera por razón de trabajo, comercio u ocio son frecuentes y cotidianos. 

El diálogo entre gobiernos es estable desde que se iniciaron las Cimeiras Luso-Espanholas en 

1983 para preparar el ingreso en la CEE. La crisis y el modelo de respuesta por el que ha 

optado la UE han ralentizado los proyectos acordados y las inversiones en infraestructuras. 

En este diálogo entre los dos países, el liderazgo lo asume el intercambio económico, con una 

visión cada día más integrada e iberista. Al diálogo ciudadano le queda aún mucho recorrido. 

El sector público, si no quiere quedarse atrás, tiene que dar el salto del protocolo  y la gestión 

al dialogo político estratégico. Esta conversación política ha de interrogarse por nuestra 

posición en la UE y en el mundo y por las ventajas de una acción concertada. 

En la UE, la ampliación y la intervención como consecuencia de los respectivos rescates –no 

tan diferentes- nos han hecho más periféricos que nunca. El resultado del referéndum sobre el 

Brexit y el desenlace de las repetidas elecciones españolas serán claves para valorar la 

posibilidad y el enfoque de un frente mediterráneo europeísta, que fuerce una nueva ortodoxia 

económica en la UE más social, más igualitaria y más atenta a sus efectos políticos no deseados. 

Más eficiente. 

La UE y su lógica de la austeridad, impuesta por nuestros acreedores, amenazan con tirar por 

la borda el propio proyecto europeo y sus valores. En todos los países de la UE se vive una 

crisis más o menos intensa de representación política, derivada de la incapacidad de los 

estados  -y sus actores principales, los partidos- para imponerse a los efectos no deseados de 

la globalización y para acabar con la crisis. 

En los países mediterráneos asistimos a una expresión por la izquierda de la indignación política. 

En el centro y norte de Europa la frustración ciudadana amenaza con reventar por la extrema 
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derecha las costuras de las viejas y nuevas democracias europeas. Es el momento del 

populismo, de la política en negativo, que proporciona réditos electorales a quien mejor se 

identifica con el malestar ciudadano. Es el momento de la comunicación política pildorada, 

simplista y emocional, muy adaptada a las redes sociales y a la democracia de audiencias. 

Por eso el diálogo político ibérico tiene que re-inventar, para entenderse y ser entendido hoy -

en la UE y en la política interna-, el lenguaje del viejo proyecto europeo: El de la ética pública, 

el del equilibrio entre libertad e igualdad, el de la eficiencia económica con derechos sociales, 

el de la cohesión social –fruto del compromiso entre las clases medias y las más populares- y la 

convergencia territorial. 

En el escenario global, la  articulación –que no la suma o la sindicación- de nuestras bien 

diferenciadas vocaciones exteriores puede sin duda proporcionar peso político, oportunidades 

a las empresas, y facilitar la transición a un modelo económico más competitivo. Nos ayudará a 

salir de la posición periférica que nos obliga a competir a base de bajos salarios. 

Finalmente, este diálogo político, si encuentra la voluntad que lo sostenga, necesita un fuerte 

soporte ciudadano que se forja en la identificación con grandes objetivos políticos internos: 

 Una política común y concertada, con soporte europeo, para el vacío territorial de la Raya, 

otro país y otro paisaje físico, económico y social, dentro de nuestros países. 

 Una política de rescate social y recuperación del Estado de Bienestar que, mirándose en el 

espejo del norte de Europa, no renuncie a mantener rasgos propios.  

 La reorientación hacia un modelo económico más competitivo, más industrial y más 

centrado en el conocimiento, la investigación y la innovación. 

El papel de las administraciones territoriales, más pegadas  a las necesidades y aspiraciones de 

la ciudadanía es de ser rompeolas entre el Estado y la sociedad civil, entre lo público y lo 

común. Para que el diálogo ibérico estratégico tenga éxito es crucial la implicación de las 

administraciones locales en el acompañamiento y la implicación ciudadana. Si Portugal y España 

asumen este diálogo estratégico como proyecto de país, la responsabilidad del mundo local 

será la de tejer en el territorio estas políticas de Estado y llevarlas a la vida cotidiana, 

incrementando los encuentros e intercambios políticos y ciudadanos a escala local.  
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Oficina de História da Guarda: história ibérica, história local sem muros 

Rita Costa Gomes 

Towson University – USA 

 rcostagomes@towson.edu 

 

O projecto de desenvolver uma oficina de História na Guarda situa-se no encontro de duas 

vias principais de questionamento e criação. Uma delas visa explorar os lugares da Guarda e da 

região transfronteiriça na sua história, mas libertando-nos da tirania de uma única narrativa, 

que é a do estado-nação.  

Não existe uma fronteira só, existem múltiplos limites e processos de criar diferenças no 

tempo, forjados na vizinhança e na distância; existem múltiplas raias, umas vivas outras 

fossilizadas, e variados percursos de rememorização ou esquecimento que noutros lugares da 

Ibéria também nos interpelam.  

Colocando-nos sob a égide do poeta Torga, visamos nesta oficina de verão (a reunir a partir 

do próximo ano) criar uma história local que não tem muros e recusa ensimesmar-se na 

repetição das coisas já sabidas. A oficina quer sobretudo, como lugar de encontro regular e de 

criação de conteúdos que todos possam usar, servir os que se interessam e praticam a história 

da Guarda e da sua região, abrindo um novo espaço de divulgação e diálogo em plataforma 

digital. 
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Painel IV 

Outras fronteiras: intercâmbios de saberes, novos diálogos 

territoriais  

 

A música popular: território de afirmação cultural 

Maria do Rosário da Silva Santana 

UDI – Instituto Politécnico da Guarda 

rosariosantana@ipg.pt 

 Helena Maria da Silva Santana 

INET-MD –Univ. Aveiro 

hsantana@ua.pt 

 

Reveladores de uma cultura própria, os aspectos folclóricos encontram-se a outros níveis que 

não só os da tradição oral. Alfredo Keil e Viana da Mota, tentaram, já no final do século XIX, 

que a música portuguesa tivesse uma individualidade própria. O caracter nacional na arte 

erudita nascia assente na música popular, fazendo fé no regional para afirmar um nacionalismo 

latente. Mais tarde Fernando Lopes-Graça revela-se na forma como trabalha a melodia e a 

harmonia, o ritmo e o tempo a partir dos elementos do folclore nacional. Denunciador de 

ritmos e modos de organização sonora próprios, trabalha-os por forma a conseguir traços 

dum nacionalismo que se torna veículo de cultura e saber, identificador dum povo e dum 

outro modo de pensar. 

Também, Lopes-Graça exterioriza uma ação extremada tanto na vida política como na vida 

social e artística portuguesas, não só pelas pesquisas que efectua com vista à procura da alma e 

do carácter do povo português, mas também pela sua intervenção enquanto homem de 

esquerda. Neste sentido, Lopes-Graça foi membro activo da acção que, a partir dos anos 20, 

se travou contra o obscurantismo escondido numa cultura elitista de expressão académica, 

lutando pela difusão da cultura pelo povo português. Esta luta incluía a criação de pequenas 

bibliotecas, a realização de conferências, debates e palestras por intelectuais progressistas, etc. 

As actividades junto do Coro de Amadores de Música possuíram sempre um denominador 

comum: o amor à liberdade, a resistência ao regime fascista através da actividade cultural, 

nomeadamente da música coral; a sua produção, saída do uso da canção popular, extensa e 

significativa. 
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Nesta comunicação analisaremos a forma como o compositor utiliza a canção popular da 

região da Beira na sua obra para Coro. Buscaremos igualmente a forma como esta se torna o 

reflexo da cultura e simbolismo de um povo, e como a criação de símbolos nacionais definem 

estruturas musicais plenas de significação. 
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Cidadania, participação e pluralismo jurídico em Moçambique: 

apontamentos a partir da atividade duma associação local em Pemba 

(Moçambique, Cabo delgado)  

João Carlos Trindade  

Centro Terra Viva - Estudos e Advocacia Ambiental -Maputo 

 

O desenvolvimento alcançado pela sociologia e antropologia jurídicas nos últimos 

cinquenta anos permitiu demonstrar que, em todas as sociedades – com especial 

relevância naquelas que estiveram sob domínio colonial – coexistem, num mesmo 

espaço geo-político, diferentes sistemas normativos e de resolução de conflitos. 

Em Moçambique, o pluralismo jurídico foi formalmente reconhecido pelo Estado na 

revisão constitucional de 2004, sob condição de se respeitarem os valores e os 

princípios fundamentais inscritos na Constituição. O sincretismo e a hibridização estão 

presentes não apenas ao nível estrutural das relações entre os diferentes 

ordenamentos, mas também ao nível do comportamento dos indivíduos face à norma, 

das experiências e das representações dos cidadãos e dos grupos sociais.  

O chamado Gabinete Jurídico da Mulher, na cidade de Pemba, província de Cabo 

Delgado, é um bom exemplo de como, a partir desse sincretismo e interligação, se 

pode construir um sistema de administração da justiça mais participativo, mais 

democrático e culturalmente mais próximo dos cidadãos. 
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sociais, culturais, econômicas e políticas ocorridas em países de língua 
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Francisco José Araújo 
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Rui Jacinto 

CEGOT/Universidade de Coimbra 
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Este trabalho pretende discutir e refletir sobre as possibilidades da Política, do Estado e do 

municipalismo (este enquanto processo de descentralização e autonomia dos poderes locais na 

forma autárquica) de responder e em que grau às crescentes demandas sociais ante às 

transformações em curso. Tendo como questão de fundo: quem é que governa e com qual 

tipo de governo? No entanto, abrangência do trabalho fica restrita a dois países inseridos na 

PLOP, a saber Brasil e Portugal. Cabe sinalizar que mesmo sendo países de dimensões 

populacionais e territoriais bem diferenciadas e possuidores de particularidades culturais que 

foram se acentuando ao longo dos séculos, ambos os países compartilham a mesma condição 

política de serem jovens repúblicas e de terem passado paralelamente, na vigência dessa vida 

republicana, por longos períodos de autoritarismo, de estado de exceção e pressões 

econômicas.  

Esta reflexão permitirá concretizar uma análise comparativa da questão suscitada, nos dois 

paises, guiada por uma metodologia predominante qualitativa, que incidirá sobre: (i) discussão 

da ideia de lugar e de espaço para situar as aldeias, as vilas e as cidades, bem como a ideia de 

município e autarquias, no contexto de Portugal e do Brasil; (ii) análise do papel do Estado e da 

Política e dos diferentes níveis (de ocorrência) administração territorial (nacional, regional e 

local) frente ao conjunto de transformações globais; (iii) confronto dos efeitos e dos principais 

desdobramentos desses impactos sobre a vida dos cidadãos e das reações e respostas que 

suscitaram e estão a ser construídas a nível local. 
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Finanças e determinações territoriais no campo brasileiro6  

José Gilberto de Souza7  

Univ. Estadual Paulista - UNESP- Rio Claro 

 

 

Os processos de territorialização do monopólio e monopolização do território como 

expressões materiais das formas de apropriação do espaço no modo de produção 

capitalistas, decorrem de dinâmicas de produção do valor e de sua autoreprodução 

mediadas pela exploração da mais valia e de realização da renda da terra. Estes 

processos engendram portanto determinações territoriais, entendidas como “estado” 

e “movimento” das lógicas de apropiação capitalista do espaço, como processualidades 

históricas reveladoras do projetos sociais, políticos e econômicos dos sujeitos sociais 

em direção à hegemonia. Neste trabalho demonstra-se empiricamente a 

indissociabilidade dos conceitos na lógicas dos processos de acumulação que se 

estabelece pelo agronegócio na região produtora de soja no estado de Mato Grosso, 

particualrmente no eixo da BR 163, que compreende os municípios de Nova Mutum, 

Lucas do Rio Verde e Sorriso (MT).   

Neste exercício o método marxista de apresentação das determinações territoriais 

progressivas do capital, nas escalas local-global, é a demonstração simultânea das 

determinações progressivas da acumulação, da concentração da terra e da renda, dada 

a característica patrimonialista que ela encerra.  Expressam as determinações 

territoriais o fundamento das relações de classe na formação e apropriação do valor.  

Reconhece-se que as esferas  econômicas de realização dessa acumulação (dos capitais 

produtivos e financeiros)  em condicionamento recíproco, constituem a forma de 

movimento social do capital. Ainda que se reconheça em alguma medida a 

autonomização funcional de cada elemento/fenônemo, esse movimento se estabelece 

no aumento da mais valia e na alteração da composição orgânica do capital que se 

ampliam exponencialmente na autovalorização, na forma rentista, portanto 

especulativa, o que na sua essência é fictícia. Destaca-se portanto, que esses 

movimentos (territorialização do monopólio e a monopolização territorial) 

                                                           
6 Trabalho realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
7
 Professor do Departamento de Geografia, pesquisador do CEAPLA, Unesp Camous de Rio Claro. 

jgilbert@rc.unesp.br 
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representam a força totalizadora do capital que abarca e subordina as relações sociais, 

sob a lógica de mercado.  

Por sua vez, cabe considerar que, no caso em análise, as determinações territoriais 

progressivas do capital (produtivo-financeiro) são mediadas pelo Estado que atua em 

uma escala ampla de organização, mas que se implementa de forma direta no antivalor, 

como elemento chave de engrenagem das dinâmicas de concentração e uso da terra e 

de seu preço, da reconfiguração das esferas espaciais de circulação e consumo, da 

produção e do valor das commodities e da alavancagem do autovalor na composição 

patrimonial das empresas.  

Verifica-se, portanto que tais determinações territoriais se estruturam como 

processos de homogeneização da paisagem e do território na medida em que 

materializam dinâmicas socio-produtivas, mas principalmente relações de poder que se 

impõem, seja na exploração do trabalho, seja pela subsunção da terra aos processos de 

produção e circulação que  lastreiam as formas de autoreprodução do capital, 

engendrando reflexões mais profundas sobre as interpretações da autovalorização da 

moeda em si mesma. 

 

 

FALTAM NOTAS DE RODAPÉ NESTE ARTIGO  
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A comercialização de produtos agropecuários no Brasil sempre se constituiu numa das etapas 

mais difíceis do processo produtivo para os agricultores familiares. Problemas relacionados à 

escala de produção, aos padrões exigidos e a regularidade no fornecimento dos produtos 

dificultam a inserção da agricultura familiar no mercado agroalimentar. O capital comercial, por 

meio da atuação dos atravessadores ou intermediários, se constitui num elemento importante 

e, ao mesmo tempo perverso, no processo de comercialização da produção dos agricultores 

familiares. Essas dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, sobretudo os de pequeno 

porte, na etapa de comercialização da produção expressa, em última análise, a marginalização a 

que essa categoria de produtores foi relegada em termos das políticas públicas brasileiras até 

meados dos anos 1990, quando foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Esse programa, apesar das suas limitações em termos de 

acesso e de recursos disponibilizados, é considerado por vários autores como a primeira 

política diferenciada para essa categoria de produtores.  

A partir de 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da república e a 

criação do Programa Fome Zero, dois temas ganham centralidade em termos do discurso 

oficial do governo federal: a agricultura familiar e a segurança alimentar e nutricional como 

forma de reduzir a fome no país. Dessa forma, no âmbito do Programa Fome Zero, foi criado, 

em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Esse programa possui duas finalidades 

principais: 1) promover o acesso à alimentação, sobretudo das pessoas em situação de 

insegurança alimentar e nutricional; e 2) incentivar a agricultura familiar por meio das compras 

governamentais e da formação de estoques estratégicos de alimentos para o país.  

Tendo em vista a importância econômica e social do PAA no período recente (2003/2015), 

nos detivemos, neste texto, na análise, tanto da sua implementação em escala nacional, como 

da sua operacionalização num contexto regional específico, tendo como recorte espacial os 

municípios que integram o Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de Dracena, localizado 

na porção oeste do estado de São Paulo. Constatou-se que, tanto em escala nacional como 

regional, o programa apresentou crescimento do número de projetos aprovados, produtores 

participantes, entidades beneficiadas e valores dos recursos. Entretanto, mesmo com essa 

expansão, a abrangência do PAA ainda é muito limitada e, ao mesmo tempo, concentrada em 

termos espaciais, tanto na escala nacional como regional. 
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O Vale do Zambeze é uma região rural estratégica para o desenvolvimento de Moçambique. 

Por isso há necessidade de compreender-se a formulação de políticas territoriais por parte 

tanto do Estado português quanto do novo Estado moçambicano. Políticas territoriais  aqui 

são entendidas como o conjunto de ações  do Estado que visam o investimento em 

infraestrutura e programas de desenvolvimento capazes de gerar mudanças sócio-econômicas 

importantes à escala local e regional, através da valorização, uso e aproveitamento de recursos 

naturais da região.   

Nos  trabalhos de campo desenvolvidos entre janeiro e fevereiro  de 2006 no Vale do 

Zambeze (Moçambique) observou-se a produção de energia elétrica a partir da barragem de 

Cahora Bassa como uma infraestrutura estratégica capaz de constituir um fator multiplicador 

para o desenvolvimento da região do Vale. Assume-se que o  uso econômico da região do Vale 

do Zambeze pelo Estado moçambicano está fortemente vinculado a injunções políticas, ou 

seja, a decisões e práticas territoriais estratégicas, plasmadas nas relações de poder  que vão 

determinar  os usos econômicos do território, fortemente marcado pelas etapas históricas e 

políticas registradas no país.  

As constatações de campo demonstram que a construção da barragem de Cahora Bassa 

insere-se num universo maior de desenvolvimento da região do Vale do Zambeze, que por 

sinal representa a maior iniciativa de desenvolvimento espacial de Moçambique. Esta iniciativa 

de desenvolvimento não é recente.  Na época colonial foi traçado um plano de 

desenvolvimento da região do Vale do Zambeze, através do estabelecimento do Gabinete de 

Fomento e Povoamento do Zambeze (GFPZ), mais tarde transformado em Gabinete do Plano 

do Zambeze (GPZ). Assume-se que as estratégias do Gabinete, por ser interministerial, 

conformam-se como sendo políticas de caráter territorial que visam o desenvolvimento da 

região. A produção de energia elétrica a partir da barragem de Cahora Bassa constituiu-se na 

principal ação do programa. 

Em 1975, o país conquista a sua independência nacional e embora a região e a barragem de 

Cahora Bassa continuassem sendo estratégicas, são redefinidas as relações de poder  num 

novo ambiente político e econômico voltado a atender as necessidades dos moçambicanos. 

O objetivo do artigo é de demonstrar que o desenvolvimento rural depende de ações e 

provisão de infraestruturas estratégicas que transcendem o campo restrito institucional do 



X V I  C u r s o s  d e  V e r ã o  | 41 

 

 

setor agrário. Toma-se objeto de análise a produção de energia através da Barragem de 

Cahora Bassa e os seus efeitos multiplicadores sobre o desenvolvimento da região do Vale do 

Zambeze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


