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O objetivo central deste trabalho é o desenvolvimento de materiais didáticos de 

geografia dirigidos às populações indígenas no estado do Acre, Brasil, sob a coordenação 

da Comissão Pró-Índio - CPI/AC. A inclusão da cartografia nos cursos de agentes 

agroflorestais indígenas nas Escolas da Floresta (como usualmente são referidas), aponta a 

direção de uma reelaboração quanto ao ensino e didática, aliando ação e planejamento 

estratégico. 

A idéia de reelaborar o ensino relativo ao posicionamento geográfico na superfície 

terrestre com ferramentas práticas, desde as mais simples até as mais complexas, na 

cartografia e em suas aplicações, traz a possibilidade de organização espacial e 

conseqüentes facilidades quando referidas ao planejamento localizado e regional para 

quaisquer comunidades. Muitos são os recursos atualmente disponíveis, mas limitações em 

áreas de difícil acesso devem ser consideradas. 

A introdução de noções básicas de posição, orientação e localização, escala, o 

manuseio de instrumentos como a bússola e mais especificamente o GPS – Sistema de 

Posicionamento Global – conjugando com práticas paralelas às aulas, geram uma base para 

o domínio na cartografia. Através da combinação de fotografias aéreas e imagens de 

satélite, associadas com informações devidamente orientadas pela determinação dos 

pontos de controle, possibilitar o gerenciamento no uso do solo, principalmente em territórios 

delimitados. 

Os elementos didáticos para essa finalidade constituem-se de livros, cujos módulos 

terão como enfoque central, a introdução de tópicos relativos à teoria e à prática da 

atividade de mapeamento, como suporte para o conhecimento e domínio da cartografia, 

com ênfase no monitoramento de áreas indígenas. Recursos como multimídia, 

sincronizando em meio digital, a integração de vídeo, áudio, textos, imagens, desenhos e 

animações podem contribuir na dinâmica do aprendizado assim como associações com 

materiais simples e acessíveis e exercícios em campo com equipamentos, compondo 

suportes para a prática. 

A partir de aulas práticas, dos livros e de atividades programadas, fornecer e criar 

ferramentas que possibilitem a composição de mapas de diagnóstico ambiental e atividades 
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de etnomapeamento, além de base para planejamento e gestão ambiental. A realização de 

uma oficina prática com representantes das comunidades indígenas ligadas à CPI/AC terá 

caráter experimental sob orientação de uma equipe interdisciplinar, estabelecendo 

estratégias que respeitem as especificidades da região. 

Os materiais didáticos compreendem uma reunião de textos e imagens – fotos e 

desenhos - relativos às temáticas das atividades, incorporando dúvidas e questões 

pertinentes nas práticas. Pretendem garantir o processo construtivo do conhecimento dos 

agentes agroflorestais, por informar e difundir em outras Terras Indígenas e não indígenas, 

esses conhecimentos, de forma a incentivar sua expansão e a aplicabilidade progressiva. 

Deverão ser editados pela CPI/AC, que possui tecnologia editorial desenvolvida em 

inúmeras publicações de literatura indígena, de cunho didático e jornalístico. Também serão 

destinados às escolas indígenas do programa da CPI/AC, para incentivar as políticas 

públicas de difusão de conhecimentos gerados pelas populações tradicionais e entre elas 

difundidos. 

Como resultante, elaborar e implementar a produção de textos bilíngües em co-

autoria com professores e agentes agroflorestais indígenas, considerando a acessibilidade 

às tecnologias referentes à cartografia e sua importância no etnomapeamento. 

O Centro de Formação dos Povos da Floresta, reconhecido em 1998 como Escola 

de Professores pela Secretaria de Educação do Acre, em Rio Branco, realiza cursos 

dirigidos à difusão de técnicas relativas ao manejo dos recursos naturais nas terras 

indígenas em ações nas comunidades as quais pertencem. 

As sementes das Escolas da Floresta têm suas origens no trabalho desenvolvido 

pela Comissão Pró-Índio- CPI/AC, há mais de 25 anos de vivência institucional. É um dos 

importantes elementos políticos civis da Amazônia Ocidental brasileira, representando as 

populações indígenas da região do Acre e Sudoeste do Amazonas. Atua na identificação 

jurídica e nos processos de demarcação dos territórios indígenas da região, hoje divididos 

em 31 terras, representando 12% do estado do Acre. Organizou e implantou as cooperativas 

indígenas de produção extrativista e desenvolveu, à partir de 1983, a formação de recursos 

humanos indígenas para gestão autônoma de seu território. O resultado concretizou no 

surgimento de três novas profissões entre povos indígenas amazônicos: os professores 

bilíngües, os agentes de saúde e os Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFI’s). Em sua 

trajetória, tornou-se referência por seu modelo de trabalho em muitos estados brasileiros. 

Dentre suas especificações, a CPI/AC tem por objetivos possibilitar a consolidação, o 

aprofundamento e a ampliação das ações educacionais de capacitação profissional dos 
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Agentes Agroflorestais, e, por conseguinte, das comunidades indígenas das quais são 

membros e representantes; buscar, por meio da geração de conhecimentos, procedimentos, 

valores e atitudes relativos a conservação e manejo dos recursos naturais de Terras 

Indígenas e do seu entorno, e assim, promover a melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes e resguardar a biodiversidade dos ecossistemas. 

As Escolas da Floresta praticam propostas pedagógicas e curriculares próprias, e 

seus programas de formação de professores estão integrados às atuais políticas 

educacionais dirigidas à população indígena em uma escola intercultural e bilíngüe, num 

momento quando é fundamental ampliar o acesso à educação para todos os povos do 

campo e da floresta. 

A formação técnica e profissional na educação deve capacitar a implementação de 

diretrizes operacionais a partir da realidade cotidiana. 

Na seqüência das ações a serem desenvolvidas de forma articulada ao longo da 

pesquisa, estarão previstas e registradas em um dos cursos em sistema presencial para a 

formação de agentes agroflorestais, as seguintes propostas: 

1. entrega de materiais didáticos para o ensino da disciplina de geografia implementando 

conceitos e noções básicas de cartografia; 

2. aulas práticas com GPS, para monitores agentes agroflorestais na implantação de 

pontos de controle, com a finalidade de calibrar os instrumentos e de serem referenciais 

para as medições em campo; 

3. estudos enfocando discussões com respeito às iniciativas já realizadas, local e 

regionalmente, e diretrizes para a implementação de ações de manejo; 

4. monitoramento na aplicação dos conhecimentos discutidos e estudados durante o curso; 

5. avaliação do aproveitamento dos monitores usuários do módulo, na disciplina de 

geografia e do trabalho realizado nas práticas de campo; 

6. reelaboração e divulgação de literatura, em conjunto com os agentes agroflorestais, 

objetivando uma adaptação bilíngüe em parceria com as populações indígenas – a co-

autoria - em concordância com os professores e cujos textos e ilustrações serão 

produzidos pelos alunos. 

A estruturação original desta proposta concorda integralmente com os temas 

sugeridos conforme o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. Prevalece 

o sentido de quantificar e qualificar áreas, possibilitando um planejamento com bases mais 

dirigidas e equivalente propriedade ao intuito de obtenção da maximização do 
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aproveitamento, onde outrora não constava limites na exploração de recursos, e, atualmente 

confronta com a delimitação dessas reservas. 

O enfoque considera a estruturação de conceitos básicos de cartografia para a 

construção de definições, adaptadas ao universo indígena, e a base para o manuseio de 

recursos atuais de avaliação no campo com levantamentos planimétricos, tornando 

acessíveis as noções de tecnologias referentes ao etnomapeamento e sua importância. 

A meta de tornar acessíveis tecnologias que ofereçam completa aplicabilidade 

encontraram a receptividade e crescente interesse destas comunidades pelos métodos de 

conhecimento. Acrescenta-se a produção de textos bilingüe, em idioma nativo e português, 

em co-autoria com professores e agentes agroflorestais, com um vocabulário simplificado e 

compreensivo, pontuado com exemplos do cotidiano. 

A disponibilidade de fotos aéreas e imagens de satélite associados a levantamentos 

de apoio no campo, pontos em locais fornecidos pelos próprios índios, devem ser 

devidamente orientados e referenciados com sua posição real na superfície terrestre, obtida 

pela integridade e precisão do Sistema de Posicionamento Global (GPS) e então, tornando-

se fonte de informações no intuito de favorecer a elaboração da etnocartografia. 

A análise do papel das técnicas digitais no gerenciamento e a discussão de planos 

de usos dos recursos naturais de cada terra indígena com base georeferenciada, bem como 

a vigilância de fronteiras em terras indígenas, deverá ser tratada pelos próprios índios e 

entidades correlatas, auxiliando órgãos federais na execução da fiscalização e domínio da 

soberania nacional. 

A geração de cartas geográficas referenciadas propiciam estudar e implementar, de 

maneira mensurável, o processo de definição das políticas de ocupação de suas terras, 

permitindo a discussão de problemas locais e a devida estruturação de ações. Aspectos 

relevantes devem possuir base georeferenciada favorecendo o manejo de recursos naturais, 

o cálculo de áreas de culturas, a avaliação da produção e respectivo inventário, a 

demarcação e monitoramento em áreas de fronteira sujeitas a invasões, a identificação de 

áreas de refúgio de fauna, locais sagrados e as trilhas mais utilizadas. Tais pontos podem 

ser focalizados na composição de mapas de diagnóstico ambiental. 

O ponto de partida será o embasamento teórico de conceitos geográficos e a 

introdução no uso do GPS em oficinas práticas, razão essa que delineará o objetivo deste 

trabalho. 

O histórico espacial, as migrações, a ocupação de seu povo, a situação fundiária de 

seu território e de outros povos indígenas do Brasil, a localização e limites das aldeias no 

território, a hidrografia, o relevo, a vegetação em sua diversidade, tanto como a fauna, o 
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manejo de fauna silvestre criatório como o projeto “Manejo e Criação de Quelônios”, os 

pontos de pesca, de caça e a economia são algumas das possibilidades no exercício do 

etnomapeamento. 

Identificar e pontuar os problemas do uso do território, tais como o garimpo, as 

invasões dos limites das áreas demarcadas e das fronteiras com países vizinhos, a poluição 

de rios, e apresentar alternativas para resolução como vigilância e monitoramento, 

reflorestamento, sistemas agroflorestais, entre outros, além de analisar a situação ambiental 

atual e formular estratégias para uma intervenção em nível comunitário, somam-se aos 

objetivos resultantes desta proposta, viabilizando sua transformação no sentido multiplicador 

característico da educação pelo conhecimento da linguagem cartográfica. 

Conforme descrito por Faria (2003), em “Território e Territorialidades Indígenas do 

Alto Rio Negro”, relatos de outros autores vem confirmando o estudo em relação aos 

conceitos relativos a percepção do espaço territorial indígena em confronto ao do povo 

civilizado, e que categoricamente afirmam a importância da demarcação do território 

indígena. Ressaltamos o ensaio “A autodeterminação indígena como valor”, de Castro 

(1983), na defesa em prol da transformação dos índios em sujeitos de sua história e dos 

seus destinos em seus territórios. 

Após o histórico de tipos distintos de colonização a que foram obrigados a submeter-

se, confinando-os em limites impostos num processo de desterritorialização, as 

comunidades indígenas necessitam de um planejamento detalhado e orientado para uma 

otimização dos recursos. 

A reflexão sobre decretos relativos a regulamentação de processos administrativos 

sobre a demarcação das terras indígenas, envolvem noções de segurança e soberania 

nacional, estabelecendo regras e abrindo discussões que permitam aos índios, por 

intermédio de organizações, definir, planejar e decidir sobre seu próprio futuro. 

A atuação indígena em trabalhos de demarcação asseguram a definição de limites, a 

consciência de sua dimensão, fiscalização e a própria gestão territorial. A noção de território 

assume fundamental importância pela sobrevivência física e cultural das comunidades 

indígenas. Reivindicam autonomia para planejar, desenvolver mecanismos e estratégias que 

possibilitem o reconhecimento de seu potencial, condições para a sua própria infra-

estrutura. 

Este exercício privilegia noções da situação jurídico-administrativa das terras 

indígenas, se estão identificadas ou não, interditadas, com restrição de uso, registradas ou 

homologadas. 
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A realidade do uso do solo em função do aumento populacional, somado a menor 

disponibilidade de terras pela demarcação das Terras Indígenas, apresenta como quadro 

um aumento na área de florestas secundárias, o que acarreta uma escassez de animais, e 

conseqüente diminuição da oferta para alimentação humana, acrescido da degradação dos 

solos e menor disponibilidade de água para consumo. Logo, é identificada uma menor 

sustentabilidade deste sistema de produção em confronto à realidade atual, exigindo a 

implantação de novas técnicas de manejo dos recursos naturais. 

Eventos ocorridos nos últimos meses realçam a necessidade do monitoramento das 

terras indígenas, como as invasões dos madeireiros peruanos com o objetivo de extrair 

ilegalmente mogno para ser revendido em terras peruanas e ações de tráfico de drogas, em 

terra indígena do Rio Amônea – Apiwtxa, território Ashaninka, fronteira com o Peru. 

Em março deste ano, de acordo com a decisão do juiz federal da 1ª Vara, David 

Wilson Pardo, foi ordenado o reavivamento dos marcos fronteiriços entre o Brasil e o Peru, 

especialmente os localizados na região do Alto Juruá, pois encontram-se abandonados e/ou 

destruídos. A Justiça Federal obrigou a União a instalação de um posto de policiamento 

permanente na fronteira, assim como a FUNAI e ao IBAMA, postos de apoio e fiscalização 

ambiental no município de Marechal Thaumaturgo, sede onde encontra-se essa terra 

indígena. 

Instrumentalização 

O conhecimento e domínio de técnicas cartográficas resgata e valoriza o 

conhecimento tradicional dos povos, integrando o espaço e a cultura através da orientação 

física. O reconhecimento da importância interativa entre componentes da natureza, sua 

dimensão e potencialidade, dos costumes de seu povo e as possibilidades de otimização 

ambiental em sua aldeia e terra indígena são beneficiados pela linguagem e simbologia dos 

mapas e seus desdobramentos. 

O auxílio de tecnologias digitais, tais como as informações advindas do uso do GPS 

e das imagens de satélite tratadas com softwares promovem classificações diferenciadas e 

a geração de mapas temáticos auxiliando o planejamento territorial e ambiental. 

 A metodologia visa a organização de elementos fundamentais para a elaboração de 

módulos didáticos envolvendo práticas como base na compreensão de um curso que 

contenha enfoque técnico, contribuindo no ensino da geografia em comunidades indígenas. 

O estabelecimento contínuo de aplicações do ensino e prática da geografia deve estar 

articulado num conjunto de ações envolvendo os membros da equipe técnica das entidades 

envolvidas e a população alvo constituída pelos agentes agroflorestais indígenas de várias 

etnias do estado do Acre e ainda outros membros da comunidade (agentes de saúde, 
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professores e seus alunos, familiares, entre outros). A orientação busca o desenvolvimento 

de ações de monitoramento, a avaliação geral da produção agrícola e de inventário florestal 

até o manejo de recursos naturais visando uma gestão ambiental. 

 A composição parte da produção do módulo adicional na área de Geografia, 

enfatizando noções teóricas básicas de cartografia e pretende possibilitar a prática de 

vivência destes conceitos em exercícios de locação de pontos, determinação de áreas e 

caminhamentos. A experiência na técnica da cartografia tende a beneficiar o esclarecimento 

de questões para que possam servir de amostra para seus interesses em seu cotidiano e a 

realização de seus objetivos. 

Para que soluções possam ser planejadas e definidas, ações efetuadas pelas 

populações locais, com a produção dos etnomapas, e para que propiciem a estruturação 

das discussões entre as comunidades e pesquisadores no enfoque aos problemas de cada 

região e, desse modo, viabilizem diagnósticos ambientais orientando atitudes para uma 

gestão ambiental otimizada, assim sinalizem o eixo central deste trabalho. 

 A proposta vai de acordo com o Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas na meta de produzir: 

♦ materiais didáticos necessários à difusão do conhecimento geográfico indígena e não-

indígena, junto a outros professores nas situações de formação e na escola com seus 

alunos; 

♦ conhecimentos sobre o espaço geográfico de forma comparativa aos outros espaços e 

povos, traduzindo estes em novas pesquisas e formas de intervenção pedagógica; 

♦ opiniões e a formulação de estratégias para uma intervenção coerente com suas 

conclusões em nível comunitário e educativo no sentido de melhorar a qualidade de 

vida; 

♦ o domínio na linguagem da cartografia, sobretudo nas questões que envolvem a 

demarcação das terras indígenas no país ( os mapas da FUNAI e de órgãos ambientais 

); 

♦ a compreensão com a finalidade de ler e decodificar mapas e quais os instrumentos são 

utilizados para sua construção (fotografias aéreas, imagens de satélite, GPS); 

♦ a elaboração para a representação do território em mapas de localização e limites das 

aldeias, vegetação, hidrografia, fauna, relevo, roçados, pontos de pesca e de caça 

usando recursos da linguagem dos mapas; 
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♦ mapeamentos ambientais, enfatizando o que está preservado ou localizando 

determinado tipo de recurso ou problemas no uso do território ( garimpo, invasões, 

poluição de rios ); 

♦ a compreensão e conseqüente opinião sobre a história da ocupação do território 

brasileiro e uma atitude de colaboração à organização e luta dos povos indígenas pela 

demarcação de terras indígenas; 

♦ o manejo correto dos instrumentos, valorizando o espaço e sua cultura ( quanto às 

formas de orientação espacial, posição geográfica, os sistemas de representação 

espaciais, os sistemas de classificação de relevo, do clima, dos solos, entre outros); 

♦ a compreensão de orientar-se bem no espaço físico onde vive e conhecer outras formas 

de orientação. 

 O curso prático acontecerá no Centro de Formação dos Povos da Floresta, em Rio 

Branco, Acre. O Centro de Formação dos Povos da Floresta, reconhecido em 1998 como 

Escola de Formação de Professores pela Secretaria de Educação do Acre, constitui um 

importante espaço educacional estadual e possui uma área rural de 30 hectares. 

Os cursos realizados no Centro são dirigidos à difusão de técnicas relativas ao 

manejo dos recursos naturais nas terras indígenas e à ações ao longo do ano nas 

comunidades as quais pertencem os agentes. 

Os principais resultados esperados estão focados na divulgação do material didático 

relacionado à Geografia, pontuando a situação fundiária da totalidade das terras indígenas, 

o manejo e conservação deste território com capacidade de desenvolver alternativas para a 

gestão sustentável de seu meio ambiente, planejar e executar seus projetos sociais, 

culturais e econômicos a partir da identificação de novas soluções para os atuais problemas. 

Objetivando a emissão de uma edição preliminar para avaliação anterior à ocorrência da 

oficina prática, vem sendo formulada, em conjunto à coordenação dos cursos, uma enquete 

para um possível aperfeiçoamento, levando em consideração o grau de conhecimento 

adquirido e as prioridades selecionadas pelo grupo alvo dessa pesquisa. 

As discussões com a equipe local e todos os envolvidos nos projetos de educação 

indígena vêm acontecendo através do correio eletrônico, e devem se estender antes da 

primeira oficina piloto. Um acompanhamento na produção do módulo é de vital importância 

para o alcance dos objetivos pretendidos. Buscamos priorizar uma linguagem acessível 

aliada ao manejo das técnicas de medição. 
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A primeira oficina prática está prevista para realizar-se no Centro de Formação da 

Comissão Pró-Indio(CPI/Acre) e as locações para a vivência. Está confirmado o apoio desta 

instituição, assim como da Universidade Federal do Acre e do IMAC-Governo do Estado do 

Acre, principalmente para fornecimento de imagens, mapas e equipamentos, tais como GPS 

e software de Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Nesta ocasião, os professores e agentes agroflorestais, além de receber treinamento 

para uso das técnicas propostas, trabalharão na elaboração de um módulo didático para ser 

incorporado ao livro de Geografia, atualmente utilizado na escola indígena. Os agentes e 

professores escreverão os textos e farão ilustrações referentes ao domínio das ferramentas 

de medição utilizadas nas oficinas práticas. Ciclo de discussões debaterão sobre o conteúdo 

do módulo acrescentando exemplos vivenciados para que o curso possibilite uma completa 

revisão da proposta, favorecendo a qualidade do texto a ser produzido nesta primeira 

experiência e possa ser modelo para cursos posteriores. 
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