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CAPÍTULO I

Saberes tradicionais e a história da paisagem

Rogério Ribeiro de Oliveira 

Introdução

As paisagens são sempre impregnadas de passado. Essencialmente polis-
sêmica e multiespacial, a paisagem guarda características que misturam 
passado e presente. Por esse motivo, o estudo da história ambiental, fei-
to com o ferramental da história, da geografia, da biologia e de outras 
ciências, tem contribuído para uma análise integrada da paisagem, que 
abarca tanto a dimensão humana como a dimensão física e biológica dos 
ecossistemas. São como “heranças das sucessivas relações entre homem e 
natureza” (Santos, 2008), podendo ser vistas tanto como um produto da 
coevolução das sociedades humanas e do meio natural (Naveh e Lieber-
man, 1994) quanto como a expressão territorial do metabolismo que uma 
dada sociedade mantém com o sistema natural que a sustenta (Tello et al., 
2006). Se por um lado a paisagem representa simultaneamente a marca e a 
matriz de processos naturais e sociais, por outro, encontra-se em “perma-
nente construção e reconstrução ao longo do tempo” (Pádua, 2010).

Esse permanente estado de construção e desconstrução é, em grande 
medida, feito por populações passadas. Esses usos históricos representa-
ram, portanto, uma significativa transformação de muitos biomas tro-
picais, principalmente no que se refere à geração de extensas áreas de 
florestas secundárias. Por outro lado, essas populações deixaram muito 
pouco em termos de documentação escrita acerca da história da forma-
ção da paisagem. Roderick Nash, um dos primeiros autores a utilizar o 
termo história ambiental, no final da década de 1960, sugeriu que a pai-
sagem fosse interpretada como um documento histórico (Worster, 1981). 
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16 SABERES TRADICIONAIS E LOCAIS: REFLEXÕES ETNOBIOLÓGICAS

No caso do Brasil, dispõe-se de documentação farta sobre a história do 
vencedor (como o dono de engenho, o fazendeiro de café) e não sobre a 
do vencido (as etnias indígenas, as populações interioranas, quilombolas, 
caiçaras etc.). Essa história passa a ter concretude apenas inserida na pai-
sagem, ou seja, trata-se de um “documento”, explicitado pelas numerosas 
marcas encontradas no interior das florestas.

Para a compreensão dos processos de transformação da paisagem na 
escala da existência humana, importa a consideração de dois de seus pi-
lares: a cultura e o território. A cultura, neste contexto, diz respeito às 
formas de apreensão de recursos naturais por parte das sociedades ao lon-
go do tempo. Já o território, posto que polissêmico, comporta múltiplas 
dimensões: a simbólica, a jurídica, a territorial etc. Apesar de sua etimo-
logia1 evocar um controle físico ou um exercício do poder, os territórios 
são também exercidos e apropriados pelo seu uso, cuja percepção confere 
ao ser humano o sentido de pertencimento, pois ali exerce e desenvolve a 
sua cultura local. Assim, a reconstrução da história da atividade humana 
sobre o espaço geográfico é assentada sobre os territórios, manifestados 
em diferentes escalas, tanto espaciais como temporais. Ao longo da his-
tória foram se estabelecendo usos superpostos, formando uma realidade 
única, prenhe de efeitos sinergéticos. Esses efeitos podem aparecer na 
composição, estrutura e funcionalidade dos ecossistemas (Oliveira e Fra-
ga, 2012).

Um ecossistema é composto pelo componente biótico e abiótico de um 
dado espaço, integrando fluxos de energia e matéria. Em termos de esca-
la, constitui uma delimitação teórica em cima de uma rede desses fluxos. 
Nessa rede, interagem organismos e fatores ambientais, organizados em 
níveis tróficos e ligados por fluxos de energia e matéria. O ecossistema 
é, portanto, multiescalar e apriorístico – depende da escala determinada 
pelo observador. Portanto, como um modelo teórico, tem a sua existên-
cia concreta apenas manifestada na paisagem, ou seja, imerso na torren-
te de processos, sejam eles evolutivos, estocásticos, biológicos ou sociais.  

1  Existem duas acepções etimológicas para território: 1) do latim territorium “terra em tor-
no de uma cidade ou de um domínio”; 2) derivada de terrere “assustar”, assim territorium 
significaria “um lugar a partir do qual as pessoas estão alertadas”. (Online Etimology Dic-
tionary. Londres: Douglas Harper, 2001. Disponível em: http://www.etymonline.com/
index.php. Acesso em: 14 dez. 2013).
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Saberes tradicionais e a história da paisagem 17

Assim, nesta perspectiva, o ecossistema está para a paisagem assim 
como ela está para o território. A paisagem tem sua concretude e o seu 
vetor de transformação a partir dos territórios que nela se estabeleceram 
ao longo do tempo. Neste sentido, podemos entender que parte do ofício 
do historiador ambiental é a identificação e o reconhecimento dos ter-
ritórios que existiram em uma determinada área e em um dado tempo. 
Ao longo da história, a ocupação humana sobre o planeta foi moldando 
a paisagem e por ela sendo moldada. Trata-se, portanto, da manifestação 
da complexa relação entre as dinâmicas naturais e intencionalidades hu-
manas (Bezerra, 2013). 

Em função das características ecológicas das florestas tropicais e, em 
particular, da Mata Atlântica, os conhecimentos produzidos por popu-
lações que historicamente ali viveram sofrem uma verdadeira seleção 
de práticas. O resultado é uma convergência entre processos culturais 
bastante distantes entre si, no que se refere ao tempo ou ao espaço. Po-
pulações seculares ou milenares, atuando sobre um mesmo ecossistema, 
promovem a consolidação de um conjunto de conhecimentos comuns e 
similares acerca do seu manejo, independentemente de sua identidade 
cultural. O melhor exemplo disso é a agricultura de coivara, praticada 
com mínimas diferenças em quase todo o território brasileiro em dife-
rentes tempos. A onipresença dessas práticas culturais invoca, portanto, 
um outro importante aspecto da paisagem, o trabalho humano.

A dimensão do trabalho na paisagem

Uma parte muito considerável do que chamamos “paisagem natural” 
constitui um produto da agência e do trabalho humano e, ao ser ad-
mirada como natural, importa muito se suprimimos dela o trabalho 
ou se o reconhecemos (Willians, 2011). Não obstante, as interações de 
populações e ocupações pretéritas com diversos ecossistemas vêm sen-
do negligenciadas, não somente no discurso ambiental, como também 
em estudos de ecologia. Decodificar a paisagem significa (re)conhecer o 
trabalho humano nela impresso. Tais usos, ordenados pelas intenciona-
lidades, necessidades e adaptações das populações passadas que estabe-
leceram seus antigos territórios e uma vez refeitos pelas dinâmicas na-
turais, são parte substancial daquilo que hoje chamamos de “natureza”.
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18 SABERES TRADICIONAIS E LOCAIS: REFLEXÕES ETNOBIOLÓGICAS

Esse mosaico de usos na paisagem, em muitos de seus aspectos, faz 
com que os biomas, particularmente a atual Mata Atlântica, sejam cons-
tituídos, em grande parte, por territórios utilizados pelas populações 
que os habitaram. A cada uso superposto no tempo e no espaço, podem 
ser esperadas resultantes ecológicas distintas, de acordo com a transfor-
mação imposta por cada território e pela dinâmica natural dos ecossis-
temas. Tais transformações acontecem em um cenário de diversidade 
cultural (que envolve os conhecimentos e práticas de seus habitantes) e 
de diversidade biológica, que constituem um patrimônio de imenso va-
lor potencial. Ao longo do tempo, a sucessão desses usos deixa marcas, 
se espacializa e se sobrepõe como paleoterritórios – conceito proposto 
como uma parte do processo sucessional e definido como a territoriali-
zação das resultantes ecológicas decorrentes do uso dos ecossistemas por 
populações passadas (ou por uma atividade econômica) na busca de suas 
condições de existência (Oliveira, 2008). Como estes estão em constante 
em transição social e ecológica, os paleoterritórios contam histórias pro-
fundas acerca da relação sociedade/natureza. Constituem, portanto, um 
enfoque e um caminho analítico para o historiador ambiental entender 
as dinâmicas da transformação da paisagem e das sociedades por meio 
do trabalho. Ao mesmo tempo, os paleoterritórios refletem saberes de 
populações passadas acerca do seu processo de sobrevivência.

Em termos de tamanho e gênese, os paleoterritórios podem apresen-
tar escalas e origens diversas. Um paleoterritório pode ser o resultado 
da forma de uso de uma única cultura agindo em uma mesma área por 
um curto tempo ou, pelo contrário, muitas culturas agindo em um vasto 
espaço por muito tempo. 

A distribuição da castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) exemplifica 
o caso de um vasto paleoterritório moldado ao longo do tempo por mui-
tas culturas. Trata-se de uma árvore de grande porte, cujas sementes (a 
castanha-do-Pará) representam o produto florestal não madeireiro mais 
importante de toda a região amazônica. Alguns estudos enfocando a sua 
distribuição descontínua na bacia amazônica propuseram a hipótese de 
que o padrão de sua distribuição é antrópico (Shepard Jr. e Ramirez, 2011; 
Ribeiro et al., 2014). Observações de campo e estudos etnográficos sugeri-
ram que práticas culturais específicas facilitaram a sua expansão através 
da Amazônia.
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Apesar do possível impacto demográfico causado pela intensidade de 
colheita de castanha do Brasil, algumas evidências históricas sugerem 
que as atividades humanas passadas tenham favorecido a castanheira  
e que baixos níveis de colheita tenham desempenhado um papel positivo 
no recrutamento da espécie (Clements et al., 2003). Fenótipos observados 
em populações de castanheiras evidenciam um grau de seleção que deno-
ta uma domesticação incipiente da espécie. Várias características da planta 
são compatíveis com uma colonização recente de Bertholletia excelsa pela 
Amazônia. Sua baixa diversidade genética pode ser atribuída a uma ex-
pansão geográfica relativamente rápida e recente, há cerca de 2.000 anos 
antes do presente (Shepard Jr. e Ramirez, 2011). Este recuo no tempo, que 
faz convergir a história evolutiva das espécies com a presença do homem, 
permite investigar a história humana em um marco temporal mais amplo 
(Pádua, 2010). Assim, o viés do paleoterritório é uma das bases que am-
pliam o recorte temporal e espacial da história ambiental.  Afinal, o “que 
poderia ser considerado fora dos padrões, que estaria na ‘pré-história’, me-
diante o uso da temporalidade científica, está presente em escalas cada vez 
maiores nas pesquisas; milhares e milhões de anos fariam parte do recorte 
histórico” (Colacios, 2013).

O exemplo acima remete a uma possível intencionalidade acerca da 
criação de uma paisagem voltada para atender às necessidades humanas. 
No entanto, usos ou cadeias de usos pretéritos podem dar origem a alte-
rações não intencionais, com reflexos na biodiversidade dos ecossistemas, 
como veremos a seguir, com o caso dos fabricantes de carvão do século 
XIX no Rio de Janeiro. No caso anterior e no que veremos a seguir, o ve-
tor e transformação é o trabalho humano.

Em numerosos trechos de florestas da América Central e do Sul, são 
encontrados vestígios de antigas carvoarias. Historicamente, a lenha 
sempre acompanhou a trajetória humana como fonte energética de pri-
meira necessidade. A sua transformação em carvão via combustão aba-
fada (os fornos de carvão) possibilita um aumento do poder calórico com 
uma redução de massa, o que o torna uma fonte de energia que permite 
ser transportada a distâncias mais longas. O poder calorífico do carvão 
vegetal por unidade do peso é quase três vezes maior do que a lenha. Ao 
contrário do petróleo, o carvão pode ser produzido localmente e trata-se 
de uma fonte de energia cujo custo de produção é composto quase exclu-
sivamente do trabalho humano investido nele (Olson, 1991). 
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20 SABERES TRADICIONAIS E LOCAIS: REFLEXÕES ETNOBIOLÓGICAS

No estado do Rio de Janeiro um contingente muito significativo des-
tas carvoarias data do final do século XIX. Apenas no Maciço da Pedra 
Branca (localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro), atualmente reco-
bertas por densa floresta atlântica, foram encontrados, até o momento, 
vestígios de mais de 1.000 antigas carvoarias (Oliveira e Fraga, 2012). 
Atualmente essas carvoarias encontram-se inteiramente recobertas por 
florestas secundárias (figura 1).

Figura 1. Platô de uma antiga carvoaria do século XIX no Maciço da Pedra 
Branca, RJ

Em grande parte, os carvoeiros eram quilombolas ou escravos alfor-
riados. Mas, mesmo antes da abolição da escravatura no Brasil, em 1888, 
os escravos foram aos poucos sendo colocados à parte das atividades pro-
dutivas. Com a abolição, passaram a constituir um grande contingente de 
desempregados e com parcos recursos para a sobrevivência. Sem a subsis-
tência provida pelos seus donos, esses ex-escravos se viram, de uma hora 
para outra, tendo que sustentar a si mesmos e às suas famílias. Privados 
de acesso à terra ou aos meios de produção, um caminho “fácil” ou, mais 
provavelmente, incontornável, foi se tornar carvoeiro. 

p4_MIOLO_Saberes tradicionais e locais-MarceloG-MarianaQ.indd   20 17/09/2019   15:35:49
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A fabricação do carvão constituía uma atividade que permitia relativa 
independência, já que a quantidade de insumos utilizada na produção de 
carvão era mínima. Junto com lenhadores, os carvoeiros penetravam por 
toda a parte nas serranias do Rio de Janeiro, onde não se tinham estabe-
lecido os sitiantes. Muito possivelmente a fabricação de carvão era um 
trabalho para escravos alforriados ou pequenos agricultores, e não parte 
integrante do sistema produtivo dos engenhos.

O carvão era fabricado no interior da floresta. Para isso, tudo o que 
precisavam era de uma enxada, um machado e uma pederneira (tipo de 
isqueiro). Com esses três objetos era possível fabricar o carvão. Mas como 
isso era feito? A primeira coisa era estar próximo a uma fonte de lenha. 
O Maciço da Pedra Branca, com uma vasta floresta, garantia o suprimen-
to de lenha. Era ainda necessária a abertura de uma área plana onde a 
carvoaria era instalada, já que a produção do carvão era feita na própria 
floresta (figura 2).

Figura 2. Esquema de uma carvoaria e seu balão de carvão, evidenciando 
o corte do talude
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Apesar do intenso processo de invisibilização social a que os carvoei-
ros estavam sujeitos, somente no Maciço da Pedra Branca, eles foram res-
ponsáveis pela exploração de uma área de mais de 10 mil hectares. Hoje, 
transformado em um Parque Estadual, sua floresta atlântica tem a sua 
estrutura e composição florística em grande parte determinada por essa 
atividade do passado. As implicações ecológicas da exploração da lenha 
para a produção de carvão não resultaram em efeitos negativos expres-
sivos. Essas mil carvoarias inventariadas devem ter produzido mais de 
13 mil toneladas de carvão2 para uma cidade que tinha neste recurso sua 
principal matriz energética. No entanto, apesar do intenso desmatamen-
to no final do século XIX, a floresta retornou, graças à sucessão ecológica, 
constituindo hoje o Parque Estadual da Pedra Branca. Outra evidência da 
recuperação do sistema é em relação à biodiversidade. Um levantamento 
feito nas áreas de exploração de carvão inventariou 350 espécies de árvo-
res e arbustos em uma área de um hectare (Freire, 2010). O que se pode 
observar é que, apesar da composição da floresta ter sido comprometida 
em parte, sua estrutura e funcionalidade foram significativamente recu-
peradas. A consequência ecológica mais significativa foi possivelmente a 
redução da diversidade, mas não de biomassa.

Há, porém, um desfecho nessa história ligado à sustentabilidade. 
Apesar do desmatamento, a sustentabilidade ecológica do período de 
fabricação do carvão foi um fato concreto. Afinal, a retomada da floresta 
nessa área de exploração permitiu – mais de cem anos depois – a criação 
de uma significativa Unidade de Conservação. Mas, e a sustentabilidade 
social dessa atividade? São pouquíssimas as informações disponíveis so-
bre tais atores sociais, que forneciam energia à cidade do Rio de Janeiro. 
Os carvoeiros em muito pouco se beneficiaram do seu trabalho, enquan-
to que muitos lucraram com ele. São, até hoje, invisibilizados do ponto 
de vista social e ignorados pela historiografia oficial. Dessa história, o 
único documento que nos restou foi o seu paleoterritório, hoje transfor-
mado em belo parque, que esconde, em meio a uma densa floresta, uma 
história de esquecimentos e desigualdades entre as pessoas que nela vi-
veram e que dela se utilizaram.

2  Para se ter uma ideia deste montante de carvão, se ele fosse transportado em caminhões 
modernos de 10 m³, seriam necessários cerca de 6.800 caminhões.
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À guisa de conclusão:  
dimensões materiais e não-materiais da paisagem

Finalmente, importa lembrar que as marcas da presença humana na pai-
sagem são de naturezas muito diversas, podendo assumir contornos tanto 
materiais como imateriais. Este é o caso das figueiras centenárias (figura 
3) da Mata Atlântica (Svorc e Oliveira, 2012), que passaremos a examinar.

Figura 3. Exemplar de uma figueira nativa (Ficus glabra) em meio a um 
trato de floresta secundária no Parque Nacional da Bocaina (SP)

Na maioria das florestas secundárias do sudeste brasileiro, é notá-
vel a presença de figueiras de grande porte do gênero Ficus (Moraceae),  
preservadas da derrubada por razões culturais por populações tradi-
cionais. Este tabu é ancorado tanto na tradição judaico-cristã quanto 
na afro-brasileira. Embora no Brasil existam cerca de cem espécies de 
figueiras nativas (Carauta, 1989), o gênero Ficus se destaca tanto pelo  
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aspecto alimentar (representado fundamentalmente por Ficus carica, o 
figo comestível) quanto pela histórica tradição cultural, presente em mui-
tas partes do mundo. Na costa da África, o iroko é considerado uma ár-
vore sagrada pelos praticantes de candomblé (Verger, 1995). Na tradição 
afro-brasileira, as figueiras ocupam o lugar da espécie africana (Cloropho-
ra excelsa) para representar um deus-árvore: o iroko. No Novo Testamento, 
Jesus amaldiçoa uma figueira que não dá fruto.3 

Assim, seja pela tradição judaico-cristã ou pela afro-brasileira, essa ár-
vore é portadora de forte simbolismo e, por esses motivos, é preservada 
do corte por populações interioranas quando promovem derrubadas para 
a implantação de suas roças. Daí a constante presença destes exemplares 
de elevado porte, servindo como testemunho da história local. Consti-
tuem verdadeiros marcos na paisagem, e, em função disso, integram a 
toponímia de numerosos locais (como Mata da Figueira, Grota da Game-
leira etc.). Mesmo em pastagens ou em áreas urbanizadas de diversas ca-
pitais brasileiras, frequentemente as árvores de maior porte preservadas 
são figueiras centenárias.

Esse traço cultural foi ao longo do tempo deixando marcas materiais 
na paisagem. Dentre elas destacam-se as alterações na composição, estru-
tura e funcionalidade dos ecossistemas. A manutenção pelas populações 
passadas desses exemplares de figueiras, ao longo dos ciclos de uso da 
paisagem, traz como resultantes aspectos ecológicos bastante concretos. 
Tais figueiras representam um recurso significativo para a fauna local, 
como o papagaio-chauá (Amazona rodocorytha), o tucano (Ramphastos vi-
tellinus ariel), o araçarí (Selenidera maculirostris), o macaco-bugio (Alouatta 
fusca) e outros. Um contingente maior de animais, de hábito noturno, 
também faz uso desse recurso. A presença dessas árvores constitui, por-
tanto, um importante elemento de atratividade da fauna dispersora de 
sementes. Em certa medida, a fauna silvestre depende desse tabu para o 
equilíbrio de suas populações.

O conceito de espécie-chave cultural, uma metáfora do conceito ecoló-
gico de espécie-chave, é relevante na questão da preservação das figueiras 
e em sua relação com a floresta circundante. Esse conceito se refere a espé-
cies “cujo impacto na sua comunidade ou ecossistema é grande e de forma 

3 “Evangelho de S. Mateus”, 21: 18-22.
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desproporcional em relação à sua abundância” (Power, 1996). As figueiras 
centenárias da Mata Atlântica constituem, portanto, verdadeiros marcos 
culturais. Tal fato evoca o aspecto simbólico da paisagem, que pode expres-
sar crenças, valores e mitos de uma população. Esta dimensão imaterial do 
paleoterritório, que se traduz em resultantes ecológicas concretas, traz à 
tona o largo espectro de ações de manejo dos ecossistemas por parte de po-
pulações pretéritas. Apesar de distintos históricos de ocupação, os motivos 
da preservação de tais exemplares é o mesmo e faz com que este tabu se 
espalhe por distintas populações tradicionais do sudeste brasileiro. A im-
ponente presença dessas figueiras na Mata Atlântica contribui, de maneira 
clara, para contrapor-se “à ideia de natureza como externalidade ao huma-
no” (Rehbein e Ross, 2010). Assim, ao mesmo tempo em que essas figueiras 
constituem marcos de um paleoterritório, representam também um verda-
deiro semióforo (algo que não possui utilidade, mas representa o invisível 
no mundo do visível, ou pelo menos uma interpretação, um diálogo que se 
estabelece entre os dois mundos) (Arruda, 2013). Ou seja, a transmutação 
do ecossistema em paisagem e esta, em território. 

Dessa forma, destaca-se a importância de se considerar o contexto 
social, nos quais os diferentes tempos determinam as atuais caracterís-
ticas das paisagens, milenarmente construídas, em cima de paleoterritó-
rios. Os saberes das populações pretéritas sobre o ambiente envolvente 
são determinantes para a construção da funcionalidade, composição e 
estrutura dos atuais ecossistemas. A coevolução e interdependência na 
formação dessas paisagens culturais e a maneira com que elas se influen-
ciam mutuamente tanto no aspecto simbólico como no material explicita 
a existência de uma floresta-cultura, que coexiste sem oposição a uma 
“floresta-natureza”. Assim, a dimensão cultural da paisagem, explicitada 
no legado cultural e ecológico dos saberes e do trabalho de populações 
pretéritas, contribui para ampliar a compreensão de processos ecológi-
cos hoje presentes, atuando ao mesmo tempo como um documento da 
forma de vida de segmentos de populações muitas vezes desconhecidos. 
Tais processos acontecem em um cenário de diversidade cultural (que 
envolve os conhecimentos e práticas de seus habitantes) e de diversidade 
biológica, que constituem um patrimônio de imenso valor potencial. A 
paisagem cultural passa a integrar, além da biodiversidade que lhe é ine-
rente, a sociodiversidade, compondo assim um significativo corpus dos 
valores ambientais de uma determinada região.
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