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INTERAÇÕES HOMEM E PAISAGEM: O 
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Introdução 

 No intuito geográfico das relações homem-natureza, 

almeja-se um contínuo estudo dessas relações cada vez 

mais imbricadas devido à complexidade ocasionada pelos 

agentes sociais e as mutações históricas de técnica e 

organização do espaço verificado ao longo do tempo. No 

caso específico desse estudo propomos uma colaboração 

histórica-cultural-geográfica, para a atual Área de Proteção 

Ambiental Estadual de Mestre Álvaro (APA), instituída em 

1991 (com 3470 hectares), de maneira a auxiliar na 

construção de um projeto de intervenção que valorize e 

estimule a participação das comunidades locais na 

transformação de seu próprio espaço vivído. Compreende a 

área da APA o compartimento geológico montanhoso do 

Mestre Álvaro com 833 metros de altitude, localizado no 

Município de Serra, Estado do Espírito Santo e distante 

cerca de 15 Km (em linha reta) da capital do Estado. 

Figura 1 

Localização da área de estudo 

                                                           
1 Universidade Federal do Espírito Santo 
magnander@yahoo.com.br 
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Fonte: IDAF (1998) 

Organização: Felipe Cabral; Jose L. Gonçalves (2000) 

Extraído da Revista Geografares (UFES) 

Caracterização sócio-ambiental da área em estudo 

 Entendemos que previamente ao estabelecimento de um 

projeto de interferência espacial, seja recomendados 

primeiramente um conhecimento da história cultural da 

comunidade e sua atual condição sócio-espacial. Dessa 

maneira a construção do plano segue uma realidade 

interativa confeccionada de forma democrática, tentando 

abarcar a pluralidade dos agentes sociais atuantes na 

localidade. 

 Assim não se trata de planejar pessoas ou formatar 

espaços de modo precipitado, sem conhecer com certa 

profundidade o referido espaço e as formas de vida nele 

contidas. Nesse sentido para a elaboração do projeto 

ecoturístico da área em estudo, há prioridades evidentes (já 

que o avanço da ocupação humana frente a essa paisagem 

 4970 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

é iminente), como a carência de saneamento básico e de 

segurança pública em alguns bairros circunvizinhos a Área 

de Proteção Ambiental (APA) do Mestre Álvaro. 

 Há atualmente nessa região considerável tendência de 

utilização do agroturismo nas pequenas propriedades rurais 

existentes, o que gera divisas para esses proprietários, mas 

que pode se evidenciar como problema ambiental se 

confirmar o aumento do fluxo de pessoas nessa região; 

além disso, não se pode criar uma barreira ou atribuir 

invisibilidade a porções espaciais já que o mundo é um só, e 

o que acontece em determinada localidade pode ter 

repercussões em outra, especialmente em se tratando de 

espaços tão próximos. A Figura 2 mostra a região do Mestre 

Álvaro e adjacências (cuja foto original está na escala 

1:25000), permitindo-nos visualizar a presença marcante de 

parte da região de manguezal da cidade de Vitória (em 

verde escuro) na porção sul da foto. Na região leste da foto 

se localiza a área de aglomeração urbana do município da 

Serra (sob a coloração roxa), que é em boa parte cortada 

pela BR-101 no sentido norte-sul. Nota-se ainda na porção 

basal do maciço do Mestre Álvaro a presença de pastagens 

com uma tonalidade verde claro bem luminoso. As faixas 

espectrais referentes às várias tonalidades do rosa e 

vermelho revelam o avanço dos espaços urbanos sob a 

paisagem. 

 Figura 2 

Foto do Satélite Landsat da região do Mestre Álvaro e 

adjacências 
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   Carta: SF-24-V-B-I-1-SE 

   Fonte: www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br 

   Satélite Landsat 7 / ETM + 

   Projeção/Datum: Projeção Geográfica (Lat/Long) 

   Sistema de coordenadas: UTM 

 Quanto aos aspectos ambientais, estudos realizados 

durante a década de 1980, por estudantes de Biologia da 

Universidade Federal do Espírito Santo, e captados por 

Ricardo Brunow Costa, constataram na fauna local a 

presença de: sagüi da cara branca, pacas, preás, 

caxinguelês-mamíferos; gambás, morcegos-marsupiais; 

japus, colibris, sanhaços, bem-te-vis, gaviões, corujas-aves; 

sapos, rãs, pererecas-anfíbios; cobras e lagartos-répteis; 

caranguejos, camarões, goiamum-crustáceos; aranhas, 

escorpiões-aracnídeos. 

 Entretanto devido ao processo contínuo de degradação 

ambiental, é raro avistar em suas matas boa parte das 

espécies animais citados, sendo possível encontrá-las (com 

certa dificuldade) em pontos de difícil acesso pelos 
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visitantes. Identificou-se também a presença de alguns 

cursos d’água, uns temporários outros permanentes, 

ocorrendo algumas variações de espécies ictiológicas de 

peixes, conforme o grau de declividade das encostas. 

 Em termos geomorfológicos o Mestre Álvaro é um corpo 

Batolítico, que apresenta uma composição rochosa mais 

resistente ao ataque dos elementos erosivos, também sendo 

chamado de monadnock. 

O Mestre Álvaro é um maciço costeiro que possui 

formato semicircular em planta, estruturado em um 

corpo de rocha intrusiva granítica. Corresponde a 

cúpula de um batólito, parcialmente gnaissificado nas 

bordas, individualizado na paisagem como uma 

unidade geomorfológica, com claras evidências de 

perturbações por estruturas tectônicas e acentuada 

variação de fácies litológica. 

(GIMENES, 2002, p.43) 

 A área em estudo pertence à Mata Atlântica, com grande 

diversidade de espécies, hoje bastante degradada, fato este 

constatado ao caminhar pelas trilhas existentes na Área de 

Proteção Ambiental em estudo. Predomina na região a 

agricultura e a pecuária nas pequenas propriedades rurais. 

A História de uma Interação 

 Este texto vem abordar, através de um estudo de caso, o 

relacionamento entre o maciço do Mestre Álvaro e o 

homem, principalmente após a chegada do colonizador 

português em solo capixaba, o que ocasionou alterações 

desarmônicas na paisagem natural, acentuada ao longo dos 

séculos pelas atividades produtivas (diferenciadas ao longo 

da história, por processo de inerência evolutiva do capital e 

de disponibilidade de técnica relativos a determinado 

período). 

 Primeiramente vale descrever algo sobre o topônimo desse 

maciço, que recebeu variadas denominações no decorrer 

dos tempos, como podemos citar a título de registro: Mestre 
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Alvo, Mestre Alvarez, Mestre Álvares, Mestre Alves, 

Mestralvo, Mestrialve, Mestre Alva, Mestre Alvaraz e Mestre 

Álvaro. Entretanto predomina atualmente a denominação 

Mestre Álvaro, que também possui maior fundamentação 

histórica. Assim o segundo Governador Geral do Brasil foi 

Duarte da Costa que trouxe para o Brasil alguns padres 

jesuítas, sendo um deles Braz Lourenço um dos fundadores 

da Vila da Serra. Foi nesse período que se destacou o filho 

de Duarte da Costa, Álvaro da Costa que percorreu o litoral 

brasileiro combatendo os indígenas em prol dos interesses 

dos colonos. Em visita ao Espírito Santo em 1556 Álvaro da 

Costa recebeu homenagens de Braz Lourenço. A partir daí 

os habitantes locais passaram a denominar de Álvaro o 

referido maciço, já que por ser Álvaro da Costa um Mestre 

Comandante de Caravela e o maciço um importante guia 

para os navegadores (BORGES, 1998). 

 Podemos assim iniciar pelo próprio reconhecimento do 

litoral brasileiro iniciado por Christovão Jacques em 1503, 

percorrendo-a até 1526, levantando dados, marcando 

pontos topográficos, permitindo assim um certo 

conhecimento do litoral de nosso país, o que possibilitou 

posteriormente a demarcação das chamadas Capitanias 

Hereditárias. Presume-se assim que Christovão Jacques, 

relatou em suas anotações a existência do Mestre Álvaro, 

como referência náutica, possivelmente facilitando a 

orientação de navegadores posteriores que aportariam em 

litoral capixaba. A Metrópole portuguesa tratou logo de 

praticar sua política colonizadora de exploração, 

fundamentada no extrativismo vegetal e mineral, (utilizando 

ainda alternativas de plantio para fixação de colonos). Em 

solo capixaba as expedições de reconhecimento iniciam-se 

ainda em 1535, chefiadas por Vasco Fernandes Coutinho, 

que nutria boas expectativas com relação à existência de 

ouro na Serra do Mestre Álvaro. Assim partiram seguindo a 

direção desse local, possibilitando assim o desbravamento 

do atual município da Serra. Posteriormente foi constatado 

que o ouro encontrado nessa localidade se tratava de “ouro 

de aluvião” sem muito valor comercial. Mesmo assim, as 
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investidas a procura do ouro promoveram um certo 

povoamento do local, permitindo o posterior estabelecimento 

de pequenos aldeamentos, fundados principalmente sob a 

égide jesuítica, desejosa de consolidar suas filiais. Com a 

passagem da febre áurea, houve a intensificação da ação 

jesuíta de Braz Lourenço que juntamente com o chefe 

indígena Temiminó Maracajaguaçu, fundaram em 1556 a 

aldeia da Conceição, bem nas proximidades do Monte 

Mestre Álvaro, onde atualmente se localiza os bairros 

Cascata, São Lourenço e Cidade do Garoto. No entanto em 

1564 surge um forte surto epidêmico de Varíola na Capitania 

do Espírito Santo, que segundo relatos tinha seu epicentro 

na Aldeia de Nossa Senhora da Conceição, o que promoveu 

um pequeno afastamento espacial em relação ao 

aldeamento original, se estabelecendo em uma colina, onde 

hoje se situa a Igreja Matriz do município da Serra. 

 Os Índios Temiminós na realidade não se localizavam no 

Espírito Santo, sendo que a estada destes indígenas no 

Estado do Espírito Santo se deu por uma conjuntura de 

fatores histórico-geográficos válidos de descrição. Os 

Temiminós habitavam a Ilha de Paranapuã (é a atual Ilha do 

Governador no Rio de Janeiro) existindo entre estes e os 

Tamoios forte rivalidade, de forma que viviam em contínuas 

guerras. Nesse cenário os Temiminós mantinham “boas” 

relações com os portugueses, o que levou a uma 

aproximação dos Tamoios com os Franceses acirrando as 

rivalidades no contexto da França Antártica. Os Temiminós 

no Rio de Janeiro habitavam uma ilha e quase sempre 

venciam as batalhas, no entanto os Tamoios que moravam 

no litoral eram mais numerosos, e logo a situação começou 

a mudar com a freqüência da vitória dos Tamoios, gerando a 

necessidade por parte de Maracajaguaçu de se deslocar 

com seu povo. Dada a dificuldade da situação, o chefe 

indígena enviou um emissário a Capitania do Espírito Santo, 

pois as pretensões de deslocamento para o sul estariam 

dificultadas, visto que os índios da Capitania de São Vicente 

também eram inimigos dos Temiminós. Em solo capixaba o 

emissário de Maracajaguaçu apelou aos padres jesuítas que 
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intervieram junto a Vasco Fernandes Coutinho resultando 

por parte deste o envio de quatro navios ao Rio de Janeiro 

com a intenção de trazer os Temiminós para a Capitania 

espírito-santense. Chegando em terras capixabas foram 

instalados na ilha de Vitória. No entanto conflitos logo se 

evidenciaram, pois os portugueses pretendiam escravizar os 

índios no trabalho nas lavouras, o que não era aceito pelo 

chefe Temiminó. Assim foram transferidos para a região de 

Santa Cruz (atual município de Aracruz) e posteriormente 

para as proximidades do maciço do Mestre Álvaro em 1556, 

dando origem ao primeiro aldeamento em terras capixabas, 

e onde hoje se localiza a sede do município da Serra. Um 

dos filhos de Maracajaguaçu era Araribóia, que prestou 

importante auxílio aos Portugueses contra os Franceses, 

chefiando um grupo de índios flecheiros para a batalha no 

Rio de Janeiro. Araribóia foi um dos lideres que em 1562 

promoveu a fundação da Aldeia de São João (atual distrito 

de Carapina, localizado no município da Serra) juntamente 

com os índios provenientes da migração da aldeia de Santa 

Cruz. No Rio de Janeiro em 1564, Araribóia se torna herói, 

recebendo uma sesmaria e fundando a atual cidade de 

Niterói, que se tornaria posteriormente a capital do Rio de 

Janeiro. 

 Não pretendemos aqui relatar que o maciço do Mestre 

Álvaro teve a incumbência de influenciar diretamente o 

desenrolar desses fatos, e sim o de identificá-lo como mais 

um elemento constitutivo no delineamento dos fatos 

históricos ocorridos. O aldeamento indígena nas 

proximidades do Mestre Álvaro estava nos planos coloniais 

portugueses e jesuítas em prol da colonização da região, 

assim como a obtenção de mão-de-obra para tanto, se 

prestando ainda para possíveis defesas de nosso litoral, já 

que os Temiminós demonstraram boa vontade para tanto. 

Atendia ainda aos interesses da ordem jesuítica, no sentido 

de propiciar a propagação de seus aldeamentos-filiais 

devidamente distribuídos no espaço, de modo a 

proporcionar a expansão territorial do poder jesuítico. Por 

longos anos esse pequeno povoado foi o único caminho de 
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acesso à porção norte da capitania, servindo de entreposto 

a investidas nessa direção. 

 Interessante observar pelos personagens e agentes 

históricos, o transladar espacial dos mesmos frente ao 

deslocamento das necessidades e interesses, sendo o 

espaço de certo modo quisto como revelador das angústias, 

das glórias e das contradições humanas, visto que ao 

materializar suas ações o ser necessita obrigatoriamente de 

um espaço. Ao tomar consciência de seu palco planetário, 

como agente revelador das especificidades compartimentais 

de inerência global, o ser toma “ciência” da geograficidade e 

conseqüentemente toma conhecimento mesmo que indireto 

de sua proximidade com o saber geográfico, obtido através 

do reconhecimento da prática espacial e da prática da 

prática espacial, numa ação fenomenológica de 

transformação dos lugares, dos ambientes, das paisagens, 

dos espaços e dos territórios. 

 Para dar continuidade a temática, recorremos as descrições 

de alguns viajantes e pesquisadores estrangeiros que 

estiveram no Espírito Santo e que passaram pela região do 

Mestre Álvaro, dentre os quais destacamos: Auguste de 

Saint-Hilaire, Dom Pedro II e Charles Frederick Hartt. 

Auguste de Saint-Hilaire _ Naturalista que esteve no 

Espírito Santo em 1816, onde teve a oportunidade de visitar 

o município da Serra. Assim teve ele a chance de avistar a 

Serra do Mestre Álvaro percorrendo-o e identificando em 

meio à mata virgem que a cobria plantações de mandioca, 

algodão e milho. Teceu descrições sobre a então Freguesia 

de Nossa Senhora da Conceição da Serra (localizado na 

base do maciço Mestre Álvaro) onde contava segundo ele, 

com uma população de mais de 1000 habitantes. Relata 

ainda a presença de espécies vegetais descrevendo sua 

exuberância de modo a perceber ainda boa conservação 

das matas ali presentes. No entanto já naquela época, nota-

se através dos estudos de Saint-Hilaire, a considerável 

presença de caçadores de animais nessa localidade, 

constatada principalmente pelas trilhas ali existentes (sendo 
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que Saint-Hilaire se utilizou de uma delas para iniciar a 

subida ao Monte), nas quais foram encontradas ao longo 

das mesmas várias armadilhas para captura de animais. 

Dom Pedro II _ Em sua passagem por terras capixabas em 

1860, Dom Pedro II visita a vila da Serra, notando a 

tendência de progresso local, frente aos bons resultados 

obtidos com a lavoura de café (que coincidia também com o 

início do aumento do contingente populacional), sendo 

notada ainda a presença do cultivo de mandioca (realizada 

pela parcela dos habitantes menos favorecidos), 

acompanhada juntamente com a derrubada das matas ali 

presentes. Sobre a Freguesia da Conceição registrou que 

suas ruas eram largas, irregulares e não calçadas. A sua 

estimativa para a população local se aproximou das 

constatadas por Saint-Hilaire. 

Figura 3 

Desenho do Mestre Álvaro realizado por D.Pedro II 

 

Dizeres no desenho: “Mestre Álvaro do caminho para a foz 

do rio de Santa Maria na altura da casa do Susano _ tarde 

de 28”. 

Fonte: Levy Rocha. Viagem de Pedro II ao Espírito Santo. 

Charles Frederck Hartt _ Geólogo canadense naturalizado 

norte-americano, que realizou estudos de geologia no Rio 

de Janeiro e litoral da província fluminense, capixaba e 

baiana. Durante o período que esteve no Espírito Santo em 

1867 Hartt descreveu a região situada ao norte de Vitória, 
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tecendo suas observações sobre a mesma, mencionando o 

Mestre Álvaro, descrevendo-o como sendo uma montanha 

de gnais irregularmente piramidal, e ressaltando a boa 

qualidade dos solos presentes nos arredores da vila da 

Serra, destacando-a dentre uma das mais ativas da 

província do Espírito Santo, devido principalmente à 

atividade agrícola. 

 Através de relatos recuperados, há indícios que no final do 

século XIX (1895), alguns engenheiros franceses, 

incumbidos de realizar um levantamento de acessibilidade 

da água do maciço do Mestre Álvaro até ao povoado, 

encontrando água potável, a denominando de “água de 

ouro” dada as suas propriedades minerais singulares, sendo 

que seu aproveitamento não foi concretizado, devido à baixa 

vazão de sua nascente. 

 Transfigura-se importante e trágico momento de nossa 

história, relativa a utilização de mão-de-obra escrava 

africana, da qual a paisagem de nosso Mestre Álvaro foi 

cenário revelador de contradições, visualizadas pela 

Insurreição de Queimado (referentes ao período 

escravocrata). Naly da Encarnação Miranda nos fornece 

uma obra literária valiosa sobre o município da Serra 

fazendo menção específica sobre o assunto. Nessa obra é 

resgatada da existência de um local no Mestre Álvaro 

denominado “Morro do Jacob” que devido à fama 

proporcionada pela fartura de esqueletos humanos ali 

encontrados, ficou mais conhecido como “cativeiro”. Isso de 

deve a fuga de parte dos negros oriundos de Queimados, 

que procuravam esconderijo no Mestre Álvaro e que 

estavam determinados na atitude de fuga, muitos dos quais 

pagando com a própria vida, em contraposição a situação 

de submissão e aos castigos severos, que em algumas 

situações culminavam em morte. A mão-de-obra escrava 

favoreceu a manutenção do cultivo da cana-de-açúcar, 

garantindo certa tranqüilidade para o município serrano. 

Com a libertação dos escravos o montante da produção foi 

compensado com o cultivo de algodão. Posteriormente a 
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cultura cafeeira volta a se fortalecer, estabelecendo-se como 

carro chefe da economia. 

 A rubiácea serrana era considerada a melhor. 

Chegamos a ler na capa de uma revista especializada, 

em 1937 os seguintes dizeres, em vários idiomas: “O 

melhor café do mundo é o do Brasil”, “O melhor café 

do Brasil é do Espírito Santo”, “O melhor café do 

Espírito Santo é da Serra”. O café capitania, colhido no 

morro da Serra (Mestre Álvaro) era de fato especial, 

de grãos sadios, graúdos e azulados. 

(MIRANDA, 1983, p. 29) 

 Com a posterior desvalorização do café, a população se 

utilizou da diversidade de culturas agrícolas para sua 

manutenção, se valendo do cultivo de arroz, feijão, milho e 

mandioca. Com a produção embalisada no pequeno 

trabalhador rural, criou-se condições para soerguimento da 

economia, com o pequeno trabalhador ficando em contato 

direto com os frutos (lucros) de seu próprio trabalho. Esse 

estado de coisa perdurou até 1971, quando as elites se 

infiltraram nesse processo. 

 Seguiu-se posterior a esse período a implantação dos 

Grandes Projetos Industriais, dentre os quais destacamos a 

construção do Porto de Tubarão, a implementação do CIVIT 

(Centro Industrial de Vitória) em 1974, do CIVIT II em 1978 e 

a instalação da CST (Companhia Siderúrgica Tubarão) o 

que favoreceu um rápido processo de ocupação, criando-se 

assim os “requisitos” para construção da vários conjuntos 

habitacionais, com auxílio da COHAB E INOCOOP, sob o 

financiamento da BNH (isso se deu com mais força no 

Distrito de Carapina). Esses conjuntos habitacionais sob 

financiamento do BNH, obedeceram a formações ortogonais 

padronizantes, em detrimento a alguns aspectos favoráveis 

como insolação e ventilação das moradias, que 

permaneceram totalmente subjugadas aos interesses 

imobiliários de atendimento habitacional de massa. 

Tabela 1 
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População por sexo e número de domicílios dos bairros 

circunvizinhos ao Maciço do Mestre Álvaro 

 

Bairro População Homem Mulher Domicílio 
(*) 

     
Campinho da Serra 1065 539 526 277 
Campinho da Serra 
II 

1142 535 607 285 

Cascata 2389 1173 1216 610 
Colina da Serra 887 435 452 228 
Jardim da Serra 511 258 253 142 
Maria Níobe 1449 725 724 397 
Nossa Senhora da 
Conceição 

1374 676 698 361 

Pitanga 1505 741 764 385 
São Judas Tadeu 1081 502 579 281 
São Lourenço 476 231 245 114 
São Marcos 4864 2416 2448 1262 
Serra-Centro 1877 876 1001 512 
Solar de Anchieta 1041 516 525 272 
Vista da Serra 5380 2681 2699 1437 
Vista da Serra II 2854 1408 1446 736 

Total 27895 13712 14183 7299 
 

Fonte: IBGE-Censo demográfico 2000. 

Elaboração: PMS / SEPLAE / DAE / DIG. 

OBS: Os dados são de 01 de agosto de 2000 - data de 

referência do Censo demográfico 2000 IBGE. 

(*) Refere-se aos domicílios particulares permanentes, 

conceituação do IBGE. 

 Enquanto isso a região administrativa (Macrorregião da 

Serra-sede, onde se localiza a porção da Serra do Mestre 

Álvaro), crescia lentamente (em comparação ao Distrito de 

Carapina), sob influência principal da sede político-

administrativa ali presente, se perfazendo posteriormente 

como área periférica (inicialmente em relação ao próprio 

município), e que pode se configurar em um sério problema 

visto o avanço do contingente populacional sobre essa 

paisagem. 
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 A Macrorregião da Serra-sede não possui oferta suficiente 

de empregos para atender a força de trabalho que a habita, 

resultando em um freqüente deslocamento de trabalhadores 

aí residentes para outras regiões como por exemplo, a 

região de Carapina/Laranjeiras sendo, no entanto 

constatado atualmente a tendência de encontro das duas 

manchas urbanas (encontro das duas regiões: centro 

econômico-industrial com o centro histórico-administrativo). 

Educação Ambiental 

 No âmbito de proporcionar um freamento no processo de 

degradação ambiental é relevante a participação das 

populações locais, através de incentivos que permitam 

perceber a sua importância no relacionamento com as 

paisagens naturais, demonstrados através de uma prática 

educacional externa (atuação do Estado) e interna (atuação 

das comunidades locais). Dentro desse delinear educacional 

e difusor perante as comunidades, é vital uma transmissão 

de valores e representação da importância histórica e 

ambiental da Serra do Mestre Álvaro, através da atuação 

frente a essas populações, de maneira a suscitar e estimular 

a através do saber um certo gosto e apego ao lugar onde 

habitam, difundindo um conhecimento (histórico-cultural-

ecológico) muitas vezes inacessível a essas comunidades, 

fazendo-os apreender de maneira direta que sua atuação 

faz parte de um complexo e delicado ecossistema homem-

natureza. Talvez a partir do instante em que essas 

populações tomem gosto pelo conhecimento do meio 

ambiente em que vivem, os próprios proporcionem uma 

organização no sentido de conservação de seu ambiente 

natural, dificultando assim de forma mais concreta a 

ludibriação dessas populações por parte de grupos 

interessados em tirar proveito dos mesmos, sob pretextos 

enganosos de situação. 

 Em alguns casos as comunidades sentem que não tem 

poder de influência sobre seus padrões de desenvolvimento. 

São pequenas as chances que ações depredatórias possam 

ser evitadas sem que se melhore a situação sócio-
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econômica das comunidades, sendo recomendado que as 

mesmas participem efetivamente de seu crescimento. 

Torna-se equívoco pensar que consultar os moradores e 

solicitar suas opiniões seja equivalente ao ato de promoção 

da participação dos mesmos, havendo confusão nesse 

sentido, pela diferenciação “[...] entre comunicar-se para e 

comunicar-se com” (Wells e Brandon, 1992, p.235). Desse 

modo, no processo de aglutinação das comunidades locais 

é importante o conhecimento de sua realidade participando 

da mesma, em uma metamorfose construtiva e de 

fortalecimento da resistência dialética motora de nossa 

sociedade. Nesse sentido o estudo das Ciências Humanas e 

Naturais passa também pelo próprio processo de 

autoconhecimento, em virtude do modo de atuação e de 

percepção que cada indivíduo recorre ao se relacionar 

comunitariamente. Assim projetos turísticos de natureza 

requerem esforços consideráveis de tempo e energia no 

intuito de viabilizar a atuação participativa das populações 

autóctones. Dessa forma em alguns casos, com a inserção 

do setor privado em tais projetos, o andamento dos mesmos 

pode ser prejudicado sob o lema da competitividade, 

manifestado pelas exigências de ações imediatas e 

respostas rápidas (Brandon, 1992). 

 O ecoturismo vem como alternativa de “inclusão” de 

Unidades de Conservação Ambiental em geral, perante a 

sistêmica produtiva vigente e perfaz em sua essência a boa 

inclusão e convívio pacífico entre a natureza e as 

populações ou comunidades locais, devido a tendências 

conjunturais de avanço degradante dessas comunidades 

fronte as paisagens naturais, visando a contenção da 

destruição do meio natural através da responsabilidade 

social e ambiental. Em síntese trata-se de uma contribuição 

coletiva e conscientizada entre visitantes e população local, 

com ações que visem a preservação de áreas naturais 

protegidas em geral, e de seus patrimônios culturais e 

biológicos, apoiando ao desenvolvimento da comunidade 

local. Assim pode-se contribuir para que para que se 

manifeste áreas recreativas, que se insiram em um 
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panorama pedagógico-educacional, propiciando a 

oportunidade de uma miscelânea entre habitantes locais e 

visitantes estrangeiros em um contexto de lazer não-

comercial. 

 Talvez o próprio e contínuo processo de aprendizado da 

condição existencial da vida humana, possa nos remeter a 

harmonização dos corações e mentes, com reflexos na 

elaboração de toda materialidade construída e modificada 

(artificial e natural); fazendo menção à própria máxima do 

Oráculo de Delfos (conhece-ti a ti mesmo), pois talvez não 

seja suficiente condicionar transformações no externo físico 

se o interno imaterial continua emaranhado no caos da 

corrupção e na confusão interpretativa do eu, das coisas e 

do mundo. Desse modo talvez o ser humano possa nos 

remeter a um breve lapso imaginativo do infinito, pela sua 

capacidade constante de resumir, definir, classificar e julgar 

o outro, se afastando do seu processo contínuo de 

autoconhecimento. Assim quiçá, o início das transformações 

estruturais nos ambientes e territórios, deve-se também 

passar pela revolução individual ou Revolução dos 

Corações, disseminando sementes, de modo a tentar se 

evitar os vários tipos de mortes, que desvitalizam a carne, 

destroem sonhos e exaurem esperanças na própria 

condição existencial como um todo; o que acaba por refletir 

no pensamento coletivo, reforçando portanto as imagens 

degradantes e conflituosas dos indivíduos e do mundo. 

Lazer X Trabalho?! 

 A relação homem-natureza sofre influência do modo de 

trabalho, que transforma as matérias-primas da natureza em 

valores de uso, e que conseqüentemente influi na maneira 

como o ser humano percebe seu ambiente. 

 Nas sociedades não industriais a compreensão do lazer (tal 

como a conceituamos na atualidade) se torna vazia pelo 

conjunto de hábitos culturais de vida em sociedade 

diferenciados. Nas comunidades antigas o trabalho e as 

distrações (cerimônias, jogos, cantos, etc), se encontravam 
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na maioria dos casos, unidos as festas (havendo um 

antagonismo diminuto entre ambos), onde essa comunidade 

possibilitava a propagação das cerimônias rituais 

transmitidas pelos seus antepassados. Seria precipitado, por 

exemplo, observar na atividade dos líderes espirituais das 

sociedades antigas, uma prática do lazer, pois estes 

assumem uma função religiosa importante a comunidade a 

que pertencem. 

 Nesse tipo de sociedade o trabalho insere-se num contexto 

mais natural, muitas vezes regulado pelos ciclos naturais 

das estações do ano, dos intempéries climáticos, e da 

constante transição entre dias e noites. Assim o ritmo de 

trabalho é mais natural, podendo ser interrompido por 

acontecimentos locais imprevistos, pela vontade recorrente 

de pausa e posterior recomeço da atividade, por cantos, 

pela prática artística diversa, pelo intuito alheio de se 

alimentar, por práticas cerimoniais, pela vontade apaixonada 

de encontro de uma pessoa dentre o casal, entre outros. 

Desse modo a interrupção entre trabalho e repouso não era 

definido ou regulado. 

 Nesses períodos arcaicos o homem era beneficiado mais 

diretamente pela sabedoria da natureza, no sentido que o 

conteúdo alimentar das pessoas era regido pela 

variabilidade climática das estações do ano, resultando em 

uma adequada variação de ingestão de alimentos no 

período anual, onde as diferenciações climáticas impunham 

também diferentes exigências metabólicas ao organismo 

humano, que eram supridas pelas características dos 

alimentos florescentes em períodos preferenciais, que eram 

regulados diretamente pelas condições ambientais naturais. 

 No decorrer do período anual, o somatório dos dias sem 

trabalho poderia chegar a mais de 1/3, devido as transições 

dos intempéries climáticos naturais, além das festas e 

feriados cerimoniais (DUMAZEDIER, 1974). De modo geral, 

esses períodos de “ociosidade” obtinham um sentido 

coletivo comunitário, pelo qual os laços comunais eram 

fortalecidos permitindo uma completa interação entre os 
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membros dessa comunidade, além de possuir um caráter 

cultural hereditário, pelo qual os mesmos se auto-afirmavam 

e auto-identificavam em uma determinada porção territorial. 

Assim para as sociedades “arcaicas” e tradicionais havia 

uma imposição de atividades rituais dirigidas à comunidade, 

além da não regulação e controle do trabalho, se 

descaracterizando portanto como trabalho profissional. 

 Outra contribuição histórica singular aos estudos do tempo 

livre se deu na Roma Antiga, onde se começa a propor um 

jogo de idealogismos junto ao cidadão romano comum (não 

escravo e nem pertencente à aristocracia política), onde o 

Estado Romano ofereceu uma série de mecanismos de 

entorpecimento a esses “cidadãos”, como as peças teatrais 

grosseiras e engraçadas, a gladiação no Coliseu e as 

disputas de cavalos e cocheiros no Círculo Máximo, dentre 

outras. Há como se nota um agregamento de valores que 

possibilita a construção, a destruição e a reformulação de 

conceitos e idéias no evoluir dos tempos, e que se arrastam 

no mesmo, sendo recorrentemente apanhados e utilizados. 

 Após a Revolução Industrial termina-se por romper a 

caracterização de tempo livre e trabalho verificados nas 

sociedades não-industriais, com a inclusão de variáveis 

complexizantes nessas relações. Agora o trabalhador 

organizado em classe (classe trabalhadora ou operária) se 

vê regulado por relações nas fábricas e industrias, em 

contraposição aos períodos antigos, em que os elementos 

ou dispositivos necessários a sua sobrevivência eram 

retirados diretamente da natureza. Dessa forma o próprio 

modo de perceber a natureza sofre alterações, pela maneira 

e pelas condições em que a força de trabalho recorre à 

mesma, ocasionadas em parte pela concreção das cidades 

e pelo afastamento real do trabalhador de sua matéria-prima 

reprodutiva e humano-social. Com a diminuição do tempo de 

trabalho profissional, criou-se a necessidade de 

aprimoramento organizacional dos estudos sobre o lazer, 

abordando problemas da sociedade de massa. Isso foi 

verificado após a Segunda Grande Guerra, no livro de David 
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Riesmam o The Lonely Crowd, que obteve um grande 

impacto na cultura norte-americana. Nessa obra esse autor 

defende dois posicionamentos principais: o primeiro ressalta 

o período Renascentista, tido como o momento a partir do 

qual o homem torna-se cada vez mais urbano, não sendo 

mais controlado ou conduzido pela tradição e sim por 

valores normatizados no seio da família; a segunda, própria 

do século XX, explana que o homem é influenciado e 

comandado por um conjunto de valores transmitidos pelos 

meios de comunicação de massa visando atingir a 

sociedade, agora também de massa (DUMAZEDIER, 1974). 

 Há, contudo uma corrente de idéias que associam na 

atualidade o aumento do tempo livre com a noção 

prevalecente de progresso das sociedades. Assim muitos 

concordam que o florescimento do lazer vem junto com a 

evolução conscientizadora dos trabalhadores e ao 

crescimento de sua interferência nos resultados da cidade. 

Algumas das transformações acabaram por refletir na 

valorização do solo urbano, ocasionando modificações 

espaciais, com a manifestação de todo um aparato de 

consumo permutável e de lazer, que proporciona em muitos 

casos a marginalização de comunidades sem condições de 

usufruir os bens oferecidos. Dessa maneira o lazer se insere 

no domínio espacial urbano e em seus guetos, reflexo dos 

“conflitos entre lazer e trabalho” típicos das sociedades 

modernas. Nesse contexto o progresso técnico-científico, 

ocasionou a possibilidade de aumento do tempo livre (no 

trabalho profissional e nas atividades domésticas), 

juntamente com o retrocesso ou talvez modificação de 

atuação dos domínios institucionalizados perante a 

sociedade, apesar da existência sempre presente dos 

determinismos sociais e da presença agora mais sutil e 

poderosa dos dispositivos influenciadores das mesmas. No 

entanto, tal panorama reflete uma iniciativa de equilíbrio 

entre os valores do lazer e os valores do trabalho, se 

configurando na materialidade do ambiente urbano, o que 

não deixa de ser uma espécie de mecanismo acumulador da 

participação cidadã no mesmo, que penetra nos conflitos 
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típicos das sociedades industriais (ou talvez pós-industriais), 

caracterizadas pelo aumento do tempo livre e o inchaço do 

setor terciário. De certa forma, o estudo do que se pode 

designar como uma espécie de geografia física da cultura, 

que se trata da leitura do espaço a partir de toda 

materialidade contida no mesmo (na forma, no conteúdo e 

na estrutura), pode nos fornecer o grau de marginalização, 

os conflitos, contrastes, evoluções, tendências, 

aglutinações, conquistas e derrotas, de forma que ao se 

conhecer o espaço material-físico disponível a uma dada 

sociedade, obtem-se um dos critérios para se conhecer o 

grau de organização e/ou produção de seu espaço e 

conseqüentemente abstrai-se o grau de conscientização 

e/ou mercantilização da sociedade como um todo. 

 O Lazer como liberdade e desocupação das obrigações 

institucionalizadas, rompe algumas das restrições e 

distrações cotidianas imperativas e penetra na guerra dos 

idealogismos, em virtude de um verdadeiro mergulho no 

mundo dos desejos individuais e coletivos, de modo a 

descobrir quais são os mais fortes e quais os mais fracos, 

quais são os verdadeiros e quais os ilusórios, convergindo 

para a livre e real revolução cultural, ampliando o espectro 

das escolhas e motivações, auxiliado pelo estudo de todas 

as relações regentes entre o coletivo e os indivíduos desde 

épocas pré-históricas até a atualidade. 
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