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Introdução 
 
          Tem sido evidenciado especialmente nas últimas décadas especialmente na 
Amazônia e também em outras regiões do Brasil e da Pan Amazônia um processo em 
que os distintos agentes sociais vêm apresentando uma nova forma de mobilização 
expressa nas diversas identidades coletivas, objetivadas em movimentos sociais, que se 
organizam em torno de pautas referidas às questões próprias de cada grupo, e que 
determinam sua atuação e territorialidades. São territorialidades próprias, nas quais a 
questão de identidade constitui elemento mobilizador do próprio grupo, tanto na luta 
pelo atendimento de suas reivindicações, quanto na relação com outros agentes sociais.   

O trabalho ora apresentado trata-se de atividade de pesquisa realizada através do 
Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia a partir do qual são realizados 
mapeamentos sociais propiciados pelo relato e registro das práticas e estratégias de 
mobilização dos movimentos sociais, numa ação de auto-cartografia, que contempla 
uma diversidade de situações sociais que se caracterizam por distintas “unidades de 
mobilização”  1, (Almeida, 2004).  

O Projeto que tem como objetivo mapear os esforços mobilizatórios dos 
movimentos sociais, descrevendo-os e georeferenciando-os, com base no que é 
considerado relevante pelas próprias comunidades estudadas privilegiando para tanto, a 
diversidade das expressões culturais combinadas com distintas identidades coletivas 
objetivadas em movimentos sociais.  
 Tal processo se inscreve numa dinâmica que compreende a multiplicação de 
novas identidades, de auto-atribuição e de novos grupos organizados em inúmeras 
organizações e sob distintas identidades que se verifica no Brasil e especialmente na 
Amazônia2 (op.cit). Este autor identifica a existência desse processo desde meados de 
1988, quando se objetivam as condições específicas em que distintos grupos sociais têm 
se organizado em “unidades de “mobilização” em todo o país, com elevado grau de 
coesão em suas práticas através de lutas diferenciadas daquelas que marcavam as 
décadas de 70 e 80. Trata-se de estratégias de redefinição dos padrões de relação 

                                                
1 O conceito de “unidades de mobilização” é proposto por Almeida e refere-se “à aglutinação de interesses específicos de grupos sociais não 

necessariamente homogêneos, que são aproximados circunstancialmente pelo poder nivelador da intervenção do Estado – através de políticas 

desenvolvimentistas, ambientais e agrárias – ou das ações por ele incentivadas ou empreendidas, tais como as chamadas obras de infra-estrutura 

que requerem deslocamentos compulsórios”. (Almeida, 2006, p. 25)   
2 Alguns  exemplos de organizações que expressam a diversidades de situações e de identidades: Conselho Nacional dos Seringueiros; 

Movimento Interestadual de Quebradeiras de Côco Babaçu; Movimento Nacional dos Pescadores; Movimentos dos Ribeirinhos da Amazônia; 

Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica; Associação das Comunidades Negras Rurais do Maranhão; Conselho Indigenista Munduruku 

do Alto Tapajós; Movimento dos Atingidos de Barragem. Para ver mais, consultar: Almeida, Alfredo W.B. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 

Regionais. v. 6. n 1, p.p. 9-32., 2004 



política e seus correspondentes processos de territorialização e que também se 
inscrevem na compreensão de território como território usado, que se “realiza a partir da 
natureza valorada pela sociedade” (Santos, 1999, p.18).  

Evidencia-se um processo de territorialização e desterritorialização que vem 
justamente expressar os avanços e retrocessos em matéria de preservação do meio 
ambiente. As práticas dos povos e comunidades tradicionais encontram-se 
completamente referidas aos diversos tipos de usos dos recursos naturais nos locais 
onde eles vivem. Este tipo de prática tradicionalmente desenvolvida faz parte da 
reprodução física e natural dos diferentes povos e comunidades. Existe uma relação 
dialética entre os seus modos de vida e o seu meio, no qual, práticas como: caça e pesca 
de subsistência, extrativismo, medicina natural, utilização de fontes de água naturais 
para consumo, transporte e lazer, e outras, tanto precisam da natureza preservada, do 
direito ao seu uso e acesso, quanto contribuem para a sua preservação. Existe, pois, uma 
interdependência, uma preservação conjunta entre povos e/ou comunidades tradicionais 
e os recursos florestais e hídricos.  
          Os processos de desterritorialização, por um lado, levam à destruição de áreas 
antes preservadas tradicionalmente por estes povos e/ou comunidades, enquanto que, 
por outro lado, procuram a preservação da natureza por meio da expulsão dos agentes 
responsáveis por essa mesma preservação. Estas informações aparecem recorrentemente 
nos diferentes mapeamentos que focalizam: devastação de áreas de babaçuais, 
devastação da caatinga, assoreamento de rios e igarapés, voçorocas, áreas desmatadas, 
nascentes morrendo ou mortas, retiradas ilegais de areia, madeira, e outros recursos 
naturais, trilhas para ecoturismo, poluição produzida por indústrias, invasão de lagos e 
rios por geleiros, avanço de cultivos homogêneos, criação de caprinos, bovinos, 
bubalinos e suínos, ameaças por carvoarias, por mineradoras e por criação de parques e 
reservas ecológica. .  
          Este tipo de cartografia vem se consolidando desde as experiências de 
mapeamento social realizadas na área correspondente ao Programa Grande Carajás, em 
1991-1993, e na região ecológica de babaçuais, em 2005. O primeiro mapeamento 
constituiu no livro-mapa intitulado “Guerra dos Mapas” e o segundo “Guerra Ecológica 
nos Babaçuais” em 2005.  
 
Cartografia Social, povos e comunidades tradicionais 
 

O trabalho de mapeamento do PNCSA pressupõe o treinamento e a capacitação 
de membros da própria comunidade, que são os sujeitos na seleção do que deverá 
constar nos mapas produzidos e no registro de pontos a eles referidos. Para esses 
mapeamentos são realizadas oficinas de cartografia, de levantamentos documentais, de 
informações primarias, de cursos introdutórios à linguagem cartográfica formal e de 
orientação e localização geográfico pelo uso de equipamentos técnicos como GPS. As 
oficinas de mapas são realizadas nas próprias comunidades, consoante uma composição 
definida pelos seus próprios membros, que delimitam perímetros e consolidam as 
informações obtidas por meio de observação direta e de diferentes tipos de relatos, 
contribuindo para uma descrição etnográfica suficientemente precisa.  
            Trata-se de procedimentos incluindo-se o georreferenciamento de informações 
dos processos de territorialização e desterritorialização que ocorrem em diversos 
estados do Brasil e na Pan-Amazônia (Brasil, Guiana Francesa, Argentina dentre 
outros) referidos às distintas identidades coletivas objetivadas em movimentos sociais 
em situações de ocorrência de conflitos consideradas relevantes por agentes que se 
autodenominam quilombolas, quebradeiras de coco, ribeirinhos, indígenas, 



afroreligiosos, homossexuais, pescadores artesanais, piaçabeiros, artesãos, comunidades 
de fundos de pasto, faxinalenses, pomeranos, seringueiros, castanheiros, ciganos, povo 
de terreiros, mulheres artesãs, peconheiros, que estão em processo de auto-afirmação. 

Como processamento final das informações antes obtidas, o mapeamento 
continua com o trabalho de geoprocessamento nos laboratórios dos diversos núcleos do 
Projeto. Nesta etapa procura-se georreferenciar todos os dados e compor a primeira 
versão do mapa que será submetida à análise, modificações e autorização por parte dos 
membros dos povos e comunidades envolvidas. 

         Como produto do conjunto de esforços envolvidos nas experiências de 
mapeamentos é elaborado e publicado um fascículo que contem, além do mapa 
construído, depoimentos dos participantes das oficinas sobre suas histórias, conquistas, 
ameaças, conflitos, lutas, reivindicações e seus desafios. 
 
Identidade, território e movimentos sociais 

 
As transformações evidenciadas desde o final do século XX estão alterando a 

dinâmica social da chamada sociedade moderna gerando impacto nos referenciais de 
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que nos forneciam uma base sólida de 
localização com indivíduos sociais (Hall, 2004) e que nos levava ao sentido da 
estabilidade facilitando a aceitação de certa homogeneização como movimentos 
populares, movimentos sociais urbanos, movimento negro. Hall (2004) afirma que um 
dos efeitos trazidos pela globalização é o de questionar e deslocar as identidades 
centradas e fechadas de uma cultura nacional, o que provoca um efeito multiplicador de 
novas identidades que lhes confere novas dinâmicas e um caráter mais político, 
posicional, plural e diverso.  
 O que se percebe hoje é que as identidades são híbridas, misturadas, e marcam 
uma ruptura com a perspectiva da pureza e estabilidade das identidades tradicionais, 
afirmando assim, a noção de “pertencimento” uma vez que são “bastante negociáveis e 
revogáveis” Bauman (2005, p. 17).  
 As situações registradas no processo dos mapeamentos sociais redundam no 
reconhecimento de múltiplas identidades, porquanto uma negra ou negro ou um 
homossexual pode se autodefinir também como afro-religioso da mesma forma que o 
homossexual exerce atividades de trabalho, independente da sua orientação sexual.  
 Registram-se relativamente a todos os grupos, algumas reivindicações ou apoios 
institucionais aos mesmos antagonistas e/ou interlocutores. Contudo, referidos situações 
próprias a cada grupo, o que nos informa uma potencialidade de ação territorial, de 
planejamento territorial, sem que sejam aludidas práticas de fragmentação, mas do 
direito de uso do território, seja o uso condicionado ou não pela propriedade, como o 
acesso às áreas de mata, reivindicado pelos afro-religiosos; ou o direito à segurança e à 
presença em determinados lugares da cidade, e mais que isso, ao direito de viver livre 
do constrangimento, do preconceito, da violência também pleiteado por indígenas ao 
lutar pelo reconhecimento da identidade; por negras e negros ao reivindicar direitos; ou 
o respeito às formas próprias de trabalhar e de viver requeridos pelos ribeirinhos. Enfim, 
o direito de existir, de afirmar suas identidades na luta cotidiana na cidade. 

Para tanto, os grupos sociais a partir de seus elementos identitários objetivam-se 
em movimentos sociais com pautas específicas sob critérios diferenciados de 
composição. 

O critério étnico é identificado na organização dos indígenas, das negras e 
negros e dos afro-religiosos. O étnico é construído a partir de mobilizações, não referido 



exclusivamente a uma língua ou a laços de sangue ou à origem comum, uma vez que 
“está diretamente atrelado a um fator político organizativo” (Almeida, 2006, p. 60). 

No caso dos indígenas em Belém, estes se organizam como grupo, pela 
aglutinação de várias etnias – Apalay, Tembé, Karipuna, Galibi-Maruorno, Munduruku, 
Juruna - e por laços familiares3:  

 
Eu sou Olinda Juruna, nasci no rio Xingu e de lá eu vim baixando, cheguei até o 
município de Altamira e agora, a minha etnia está alojada em Altamira no Km 
57 e eu vim pra cá né, trabalhar em casa de família. Casei aqui em Belém. 
(Olinda Barros Juruna, Fascículo nº 1 – Indígenas na Cidade de Belém, 2006)   
  

A identidade e o pertencimento ao grupo estão referenciados à incorporação da 
cultura indígena, como no caso de Alberto, que mesmo não sendo de origem indígena se 
autodefine como tal. A convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
da qual o Brasil é signatário, em seu capitulo II define a auto-atribuição como critério 
fundamental de reconhecimento de um povo: 
 

“Meu nome é Alberto e sou filho da Maria Olinda Barros, sou filho adotivo que 
ela me adotou. Não tenho sangue dela, mas aprendi várias coisas com ela e 
aprendi com ela que não é a raça nem a cor, é importante que eu venha 
preservar a minha cultura sendo índio ou não índio, mas eu dou valor a essa 
cultura, por que eu aceito essa cultura.”(Sumio Nakoto (Alberto, Fascículo nº 
1 – Indígenas na Cidade de Belém, 2006)   

 
 No caso do movimento negro o critério étnico de aglutinação do grupo social 
está expresso na luta pelo reconhecimento da questão racial como uma questão 
importante e específica a ser tratada, a exemplo do “mito da igualdade racial”. 

 
Eu acho que é o mito da democracia racial que esse país ainda comunga (...). E 
quando se trata do mito da democracia racial temos a questão do preconceito, a 
questão principalmente do racismo, que quando a gente tá no movimento 
levantando essa bandeira que a gente luta, as outras pessoas acham que isso é 
uma luta qualquer, minimiza a nossa luta por exemplo, é horrível quando a 
governadora veta o nosso projeto porque aquilo fere a constituição(...)o 
segmento negro é onde as políticas públicas menos chegam. (Maria de  Nazaré 
Costa da Cruz, Fascículo nº 4- Negras e Negros na Cidade de Belém, 2007) 

 
     O elemento que agrega os afro-religiosos é a religião. Estes não se autodefinem 
como negros a despeito da interação entre ambos e a raiz africana da religião que 
praticam. O critério étnico está fundamentado na origem da religião, entretanto, a raça 
não é elemento de aglutinação e nem por isso elemento de exclusão do grupo, uma vez 
que se verifica presença de negros e brancos como afro-religioso: 
 

(...) nós somos brancos, mas nós somos afro e nós somos como o negro de cor, 
no cultuar, no amar, juntamente com qualquer pessoa de cor, por que o orixá, 
por que o caboclo não escolhe pela cor, ele escolhe o amor, o carinho (...). 
(Oneide Monteiro Rodrigues (Mam’etu Nangetu), Fascículo nº 3 – Afro-
religiosos na Cidade de Belém, 2006)  
 

                                                
3 Membros pertencentes a essas etnias formaram a Associação dos Indígenas da Área Metropolitana de Belém – AIAMB. 

Agregam-se a Associação os cônjuges, os filhos biológicos e adotivos. 



 Observa-se desta forma, elementos identitários próprios de cada grupo, com suas 
culturas e que “fazem da etnia um tipo organizacional” (Barth, 2000). A identidade 
afro-religiosa também se revela nos nomes assumidos após o ritual de batismo como Iyá 
Narê, Oxossi, Logun Edé, Oxalá, Tat’etu Ampumandezu, Kinanboji, Tayandô e ainda 
se expressa na sua forma organizativa por “nação” que identifica a origem do culto 
religioso a que pertence cada membro presente no processo da cartografia social em 
Belém: angola, mina, ketú e umbanda. 
  O mapeamento social identificou outro critério organizativo e de 
afirmação da identidade que é a ocupação e modo de vida, que são referidos aos 
ribeirinhos das ilhas de Belém. Organizam-se mais diretamente vinculados à atividade 
extrativa vegetal (açaí e outras frutas nativas) e à pesca, como atividades econômicas 
que asseguram a sua reprodução física e cultural em que, ser ribeirinho significa 
 

(...) ser feliz, é ter liberdade, é estar em contato com a natureza. É ser guerreiro 
também, para lutar todos os dias pela manutenção de nossas ilhas, das margens 
dos rios, das nossas condições de vida, da nossa vida. (Edenei Nascimento da 
Silva, Fascículo nº 8 - Ribeirinhos das Ilhas de Belém, 2007) 

 
 Condição de vida que se encontra permanentemente ameaçada, seja por tentativa 
de alteração no seu padrão de trabalho sob argumento de exigência sanitária, o que 
significaria a substituição da rasa (tipo de paneiro utilizado para o transporte do açaí) 
pela basqueta (tipo de engradado de plástico), ou ainda pela ameaça de eliminação dos 
portos onde comercializam seus produtos e onde também fazem o seu abastecimento: 
 

Moro no interior, trabalho com açaí, com rasa. Muita gente depende da rasa, do 
açaí. Consumo açaí desde bebê; meus filhos, meus pais consomem também, 
nunca foram contaminados com nada. Nós colocamos uma capa no fundo da 
rasa para proteger, quando debulha o açaí é direto na rasa não cai no chão. Os 
grandes vêm analisar e colocam essas coisas de contaminação. (Rosilene 
Oliveira Conceição – depoimento feito no II Seminário Trabalhadores do Açaí: 
mercado e controle, realizado em 10.07.2007 – PNCSA / UFPA/NAEA) 

   
Observa-se nos diferentes grupos aqui apontados um processo organizativo 

orientado pelas diferenças e singularidades próprias a cada um. Apresentam-se a partir 
de sua autodefinição ou autorepresentação afirmando suas territorialidades específicas 
redundando em demandas frente ao Estado ou outros agentes, exigindo o 
reconhecimento de sua existência e das suas identidades.   
 Do ponto de vista político-organizativo, estes se encontram organizados em 
entidades como institutos, associações, movimentos, sindicatos, formalizados ou não, a 
saber: 

a) Indígenas: Associação dos Indígenas da Área Metropolitana de Belém – 
AIAMB;  

b) Afro-religiosos: Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira – 
INTECAB/PA (Associação Cultura Afro-brasileira de Oxaguiã – ACAOÃ, Instituto 
Nangetu de Tradição Afro-religiosa e Desenvolvimento Social, Associação Afro-
religiosa e Cultural Ilê Yabá Omi- ACYOMI, Seara Umbanda Ogum Rompe-mata);  

c) Negras e Negros: Setorial de Negras e Negros do Estado do Pará (Circulo 
Palmarino, AMOR, FM CABANA – Associação do Movimento Reggae, CEDENPA – 
Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará - INSTITUTO MOCAMBO – Instituto 
de Educação, Cultura e Desenvolvimento das Relações Raciais, UNEGRO – União de 
Negros pela Igualdade, GEAM – Grupos de Estudos Afro-Amazônico); 



d) Ribeirinhos: Associação dos Trabalhadores do Porto do Açaí – ATPA, 
Associação dos Usuários do PAE das Ilhas Maracujá, Juçara e Papagaio – 
AUPIMAJUPA, Associação das Feiras e Mercados do Município de Belém – 
ASFEMBEL, Associação de Mulheres Pescadoras e Trabalhadoras Rurais da Ilha 
Itacoanzinho e Igarapé Caixão – ASMAMI, Associação do Complexo de 
Abastecimento do Jurunas, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 
Belém. 

Observa-se desta forma, elementos identitários próprios de cada grupo, com suas 
culturas e que “fazem da etnia um tipo organizacional” (Barth, 2000). A identidade 
afro-religiosa também se revela nos nomes assumidos após o ritual de batismo como Iyá 
Narê, Oxossi, Logun Edé, Oxalá, Tat’etu Ampumandezu, Kinanboji, Tayandô e ainda 
se expressa na sua forma organizativa por “nação” que identifica a origem do culto 
religioso a que pertence cada membro presente no processo da cartografia social em 
Belém: angola, mina, ketú e umbanda. 
 O mapeamento social identificou outro critério organizativo e de afirmação da 
identidade que é a ocupação e modo de vida, que são referidos aos ribeirinhos das ilhas 
de Belém. Organizam-se mais diretamente vinculados à atividade extrativa vegetal (açaí 
e outras frutas nativas) e à pesca, como atividades econômicas que asseguram a sua 
reprodução física e cultural em que, ser ribeirinho significa 
 

(...) ser feliz, é ter liberdade, é estar em contato com a natureza. É ser guerreiro 
também, para lutar todos os dias pela manutenção de nossas ilhas, das margens 
dos rios, das nossas condições de vida, da nossa vida. (Edenei Nascimento da 
Silva, Fascículo nº 8 - Ribeirinhos das Ilhas de Belém, 2007) 

 
 Condição de vida que se encontra permanentemente ameaçada, seja por tentativa 
de alteração no seu padrão de trabalho sob argumento de exigência sanitária, o que 
significaria a substituição da rasa (tipo de paneiro utilizado para o transporte do açaí) 
pela basqueta (tipo de engradado de plástico), ou ainda pela ameaça de eliminação dos 
portos onde comercializam seus produtos e onde também fazem o seu abastecimento 
 

Moro no interior, trabalho com açaí, com rasa. Muita gente depende da rasa, do 
açaí. Consumo açaí desde bebê; meus filhos, meus pais consomem também, 
nunca foram contaminados com nada. Nós colocamos uma capa no fundo da 
rasa para proteger, quando debulha o açaí é direto na rasa não cai no chão. Os 
grandes vêm analisar e colocam essas coisas de contaminação. (Rosilene 
Oliveira Conceição – depoimento feito no II Seminário Trabalhadores do Açaí: 
mercado e controle, realizado em 10.07.2007 – PNCSA / UFPA/NAEA) 

   
Observa-se nos diferentes grupos aqui apontados um processo organizativo 

orientado pelas diferenças e singularidades próprias a cada um. Apresentam-se a partir 
de sua autodefinição ou autorepresentação afirmando suas territorialidades específicas 
redundando em demandas frente ao Estado ou outros agentes, exigindo o 
reconhecimento de sua existência e das suas identidades.   

 
Esse processo organizativo se intensifica em razão de suas pautas específicas, 

como aquelas próprias aos indígenas: manter o direito de continuar índio, mesmo 
estando na cidade, dispor de assistência da FUNAI, ter o acesso à educação, assistência 
à saúde e assistência social; aos afro-religiosos: como a conclusão do Centro de 
Referência da Cultura Negra, a manutenção ou retomada da Festa das Raças no Palácio 
Antonio Lemos, o não constrangimento nos espaços públicos como cemitérios e 



hospitais, o reconhecimento de todas as casas como Casas de Culto, uma área de mata 
com igarapé destinada aos rituais; às negras e negros como a garantia do funcionamento 
do Conselho Municipal de Negras e Negros de Belém, a luta permanente contra a 
discriminação racial e formas correlatas no mercado de trabalho, a luta pela Implantação 
do sistema de cotas raciais nas universidades do Pará, a criação de linhas de pesquisas 
voltadas à população negra em todas as universidades do Pará, a criação de programa de 
saúde para atender às demandas da população negra que é acometida de doenças 
específicas; aos ribeirinhos como a revisão do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta 
entre Ministério Público e Produtores e Batedores de Açaí), a permanência 
incondicional dos portos públicos nos mesmos lugares onde se encontram, a ampliação 
da oferta de transporte escolar pelas Secretarias Estadual e Municipal de Educação, que 
fazem o transporte para Belém, com desembarque nos portos, de alunos de ilhas e 
municípios próximos à cidade, a implantação de creches para atendimento dos 
ribeirinhos, a implantação de uma linha regular de transporte nas ilhas, assistência 
técnica para os produtores rurais e seguranças nos rios e ilhas. 
 
Alguns Resultados do trabalho de pesquisa 
 
  

O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia propicia o relato e registro de 
práticas através de referências a mapas numa ação de auto-cartografia que contemplam 
uma diversidade de situações sociais que se caracterizam pelo surgimento de “unidades 
de mobilização”. Realçando territorialidades que se cruzam, se superpõem nos usos do 
território na sua totalidade, dados os critérios de uso impostos pelo Estado ou por outros 
agentes sociais. Os mapas produzidos são resultados das interpretações e das práticas de 
mobilização dos movimentos sociais, e não uma cartografia como produto de 
informações comumente coligidas pelos aparatos de Estado ou organizações para fins 
de controle e formulação de políticas externas às práticas dos movimentos. 

No ano de 2005 foram publicados seis primeiros fascículos da série Movimentos 
Sociais, Identidades Coletivas e Conflitos, com as Quebradeiras de Coco Babaçu do 
Estado de Piauí, Maranhão e Pará. No final de 2005 começam também, como fazendo 
parte da série 1, as oficinas de mapas das Comunidades Quilombolas, nos Estados do 
Pará, Maranhão, e Amazonas, cujos fascículos foram publicados entre 2006 e 2007. 
Fazem parte, também, desta série os trabalhos relativos aos artesãos e artesãs, 
ribeirinhos, ribeirinhas, piaçabeiros e peconheiros dos Estados do Amazonas e Pará. 

No ano de 2006 o Projeto expandiu as zonas de mapeamento para fora da 
Amazônia com a série 2 intitulada Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e 
Comunidades Tradicionais do Brasil. Entre os anos de 2006 e 2007 foram publicados 10 
fascículos focalizando a diversidade social, a exemplo dos Povos dos Faxinais, dos 
povos de Fundo de Pasto, Quilombolas, Pescadores, Ribeirinhos, Cipozeiros e Povoado 
Pantaneiro, nos Estados do Paraná, Bahia, Pará, Amazonas, Roraima, Pernambuco, 
Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso.  

A série 3, “Movimentos Sociais e Conflitos nas Cidades da Amazônia”, 
começou no ano de 2006, e conta com trabalhos realizados na cidade de Belém 
(Indígenas, Homossexuais, Afro-religiosos, Negras e Negros, Catadores, Pessoas com 
deficiência, Feirantes e Ribeirinhos dos Portos Públicos de Belém, Ribeirinhos das Ilhas 
de Belém, Moradores do Riacho Doce e Pantanal no Igarapé Tucunduba - Belém), nove 
na cidade de Manaus (Bairro Campo Sales, Jesus Me Deu, Comunidade Parque 
Riachuelo I, Parque Riachuelo II, Parque São Pedro, São Benedito da Praça 14 de 
Janeiro, Mulheres Indígenas e Artesãs do Alto Rio Negro, Comunidade Indígena Sateré-



Mawé, Beco dos Pretos – Morro da Liberdade), um em Marabá (Bairro do Cabelo Seco) 
e um em Salinópolis (Moradores da AGRISAL).  

Ainda no segundo semestre de 2007 iniciou-se a 4ª Série denominada de 
Crianças e Adolescentes de Comunidades Tradicionais da Amazônia, com a produção 
de dois fascículos intitulados: Crianças e Adolescentes Ribeirinhos e Quilombolas de 
Abaetetuba e Jovens de Comunidades Tradicionais do Baixo Tocantins: Cametá, 
Limoeiro do Ajuru, Igarapé Miri, Mocajuba.    

O trabalho do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia não se resume, 
porém às publicações de fascículos e livros, que já contam com 73 e 9 produções 
respectivamente até dezembro de 200 e 9 mas também a diversos trabalhos e 
mapeamentos sociais que surgem na relação com os movimentos sociais.  

A Cartografia Social potencializa e contribui para o aprofundamento da luta 
decorrente de esforços mobilizatórios de grupos com maior tempo de ação coletiva bem 
como daqueles mais recentes que experimentam a partir da Cartografia uma perspectiva 
de ação permanente e por vezes articulada a estratégias de outros grupos mobilizados 
por pautas comuns, sejam interna ou externamente à cidade. 
  Assim, vai sendo desenhada uma ação territorial que combina usos mais 
específicos com a totalidade do território, com a democratização do seu uso. As 
experiências envolvidas com a nova cartografia social vêm proporcionando aprendizado 
contínuo não só no que se refere aos mapeamentos sociais mas também quanto à 
utilização destes como ferramentas de luta e reivindicação dos próprios territórios pelos 
movimentos sociais. 

O trabalho do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia não se resume, 
porém, às publicações de fascículos e livros, mas também a diversos trabalhos e 
mapeamentos sociais que surgem na relação com os movimentos sociais.  

O conjunto de experiências envolvidas com a nova cartografia social realizada 
entre o Projeto e os povos e comunidades tradicionais, vem significando um 
aprendizado contínuo não só no que se refere aos mapeamentos sociais quanto à 
utilização destes como ferramentas de luta e reivindicação dos próprios territórios.  

Frente às demandas crescentes de novos movimentos pela cartografia e também, 
o acompanhamento dos desdobramentos decorrentes do próprio processo de 
mobilização para elaboração dos fascículos e os resultados dele decorrente, tem se 
tornado um desafio a permanência do trabalho junto com os grupos, inclusive a 
elaboração de fascículos e mapas resultantes das atividades anteriores. Visando esse 
atendimento se constituiu um fórum permanente de discussão do PNCSA envolvendo os 
pesquisadores e representantes dos movimentos.   

O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia produziu entre março de 2005 e 
novembro de 2008, um total de 76 fascículos, organizados em quatro séries, 
correspondentes ao trabalho das duas primeiras etapas do Projeto. Produziu também 07 
livros e 01 mapa – síntese referente à área ecológica dos babaçuais. 
 
 
Considerações Finais 
 
         O conjunto de experiências envolvidas com a nova cartografia social realizada 
entre o Projeto e os povos e comunidades tradicionais, vem significando um 
aprendizado contínuo não só no que se refere aos mapeamentos sociais quanto à 
utilização destes como ferramentas de luta e reivindicação dos próprios territórios.  

Em um processo de trabalho de pesquisa que articula os movimentos sociais, 
instituições acadêmicas e de pesquisadores, promovendo uma entres estes agentes 



sociais e a comunidade acadêmica em geral contribuindo para o fortalecimento da luta 
dos movimentos, das reivindicações frente a distintos agentes, como o Estado, agentes 
provados enfim, gente às ameaças à sua reprodução física e cultural e ainda, o debate 
teórico sobre esses “novos movimentos sociais” caracterizados por uma "política de 
identidade”, conforme nos aponta Eric Hobsbawn. 
 

 
 
 
 

2-Respuestas teórico-metodológicas de la geografía ante las recientes espacialidades  
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