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1. lntrodução

Este trabalho resulta da interação de gerações, que refletem sistematicamente a sua prática, a

partirda Semente de Futuro IPSS (SF-Coop), cooperativa de solidariedade social, com finalidades

ambientais e de desenvolvimento pessoale social, pela via artística na relação com a Natureza.

As primaveras que nos unem vão desde as artes que praticamos na paisagem em cada primavera,

às primaveras (flores) que, juntamente com calêndulas e merugens, desfrutamos em saladas, em

"aproveitamentos" alimentares que contribuem para a defesa da biodiversidade.

Chave é a nossa aldeia (a nossa urbanidade), a meia encosta da Serra da Freita (a nossa paisagem),

passagem natural para a Casa das Pedras Parideiras-Centro de lnterpretação, o que deixa antever

possibilidades diversas de novos fluxos turísticos que trarão novas interações com a comunidade.

A defesa do envolvimento das comunidades nos projetos que lhes dizem respeito, desde o seu

planeamento, admite diferentes aproximações, numa obtenção progressiva de "ecologias"

d ive rsas.

Situamo-nos na evolução para uma utopia/caminho de "ecologia de saberes", na linha da boa

inspiração de Boaventura Sousa Santos (Santos, 2OL4). Bom caminho para algo que possa valer

como saber científico fundamentalmente conexo com a Ecologia, porque sistémico e abrangente,

integrador dos saberes de quantos os desenvolvem em práticas (ditas não científicas).

Um olhar atento à sociologia turística, bem como à antropologia e ciências políticas

contemporâneas, dá-nos a ideia de que o grande desafio à gestão turística se situa nas vertentes

ecológica e cultural. Nesta conformidade, potenciar os impactos positivos na transformação das

comunidades, bem como a prevenção dos impactos negativos, passará pelo reforço e pelo apoio

à "manifestação" dos povos, para que se "exponham" ao reconhecimento (Didi-Huberman, 20L1).

Os projetos que desenvolvemos são muitas vezes apoiados por consultores reconhecidos que,

nomeadamente na área social, cultural e artística, partilham objetivos de reforço identitário, pela

construção duma relação prática e viva das pessoas e das comunidades em devir, com a Natureza.

2. Materiais e procedimentos metodológicos

A investigação-ação é a metodologia de enquadramento, desenvolvimento e inspiração das ações

que se descrevem, vivenciando patamares de conhecimento na espiral autorreflexiva Lewiniana,

sendo, portanto, as questões emergentes e desafios que deixamos, uma decorrência necessária
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