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Compreender a organização do espaço é tão difícil quanto compreender as ações que os seres 
humanos realizam sobre ele, alterando suas características físicas e biológicas com o desenvolvimento 
das atividades econômicas e das relações sociais. A percepção ambiental é uma tomada de 
consciência do espaço pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente no qual está inserido, e do 
qual deve, também, proteger e a cuidar. Não se deve estudar o espaço de forma isolada, nem tão 
pouco desconectá-lo das relações sociais, econômicas, culturais, políticas da circunvizinhança. O 
presente estudo tem como objetivo analisar a utilização da percepção ambiental enquanto instrumento 
de gestão/organização do espaço geográfico da Comunidade Quilombola “Só Assim”, localizada no 
município de Alcântara-MA, Brasil, por meio da Cartografia Social, baseado no método 
fenomenológico, abordagem cujo propósito é descrever fenômenos particulares, ou a aparência das 
coisas como produto da percepção de experiência vivida. A experiência do mundo, vivida todo dia, é 
foco central da fenomenologia (MOREIRA, 2002), que norteia e contempla os dados obtidos e 
analisados a partir da percepção dos moradores da Agrovila Só Assim, em relação ao espaço físico, 
social, cultural, econômico e político. A pesquisa foi desenvolvida com fundamento nos trabalhos 
realizados sobre a cartografia temática e social por Acselrad (2008 e 2010); na abordagem da 
percepção ambiental, os estudos de Oliveira, Machado, Castello e Rio (1996) contribuíram para a 
utilização da mesma enquanto instrumento de organização do espaço. Os procedimentos 
metodológicos pertinentes ao desenvolvimento do estudo, que facilitaram no uso das técnicas e 
instrumentos propostos pela cartografia social ao alcance da percepção espacial, são: - pesquisa 
bibliográfica e documental constando de levantamento e análise da bibliografia, aspectos sociais, 
cartográfica e de sensoriamento remoto; - realização de entrevista com os moradores mais antigos da 
agrovila Só Assim, num total de cinco; - criação de dois painéis que representassem o Povoado Só 
Assim Velho e a Agrovila Só Assim, onde foram utilizando materiais aleatórios da própria localidade 
(gravetos, areia, folhas, papéis coloridos, “pedras”, sementes, TNT, etc), dessa atividade sugiram 
“representações cartográficas”, aqui consideradas “mapas” cognitivos, ou mentais, da cartografia 
social, que foram produzidas através de falas, comentários, declarações, entrevistas. O Centro 
Espacial, atualmente denominado Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), implantado em 1983, 
ocupa uma área que corresponde aproximadamente 60 % do território alcantarense abrangendo toda a 
extensão norte-oriental do município, onde sua implantação acarretou sérias complicações sociais e 
ambientais para o município de Alcântara, devido à desapropriação de muitas famílias que ocupavam 
comunidades ribeirinhas e quilombolas, bruscamente afastadas do seu espaço nativo, onde suas 
identidades foram construídas aos longos anos. A Comunidade Negra Rural Quilombola do Só Assim, 
denominada pelo Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), Agrovila Só Assim, exemplo desse 
processo de deslocamento, possuía inicialmente 17 famílias no período de remanejamento pelo CLA, 
sendo formada, atualmente, por 32 famílias, oriunda do deslocamento de vários povoados. A 
Cartografia Social possibilita a melhoria do controle do espaço e a adoção de ações mais eficazes na 
preservação, conservação e fiscalização, visualizada através da percepção ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

As relações de grupos sociais com o espaço se materializam com a definição do território 

em processos complexos cuja expressão é mais representativa regiões ricas em recursos naturais de 

uso direto. Na área de estudo, esses processos estão circunscritos à bacia do rio Peptal onde se 

manifesta a vida econômica e social da população residente na agrovila Só Assim, Alcântara-MA 

(Brasil). 

Os fenômenos socioambientais evidenciam a complexidade das relações do homem com 

o meio cuja representação é feita através da Cartografia. Num senso mais estrito, o foco dessas 

representações recai sobre a Cartografia Temática cuja técnica mascara certas especificidades. 

Nas duas últimas décadas, estudiosos vêm desenvolvendo pesquisas sobre essa temática 

procurando valorizar a representação espacial da percepção dos moradores, conformando o que se 

denomina Cartografia Social, que compreende “[...] um mapeamento com as características físicas de 

um lugar, sua natureza, relevo, clima, e ainda as relações sociais existentes” (OTERO, 2009, p. 06). 

Os estudos relacionados às formas de representação da organização do espaço são cada 

vez mais representativos nas universidades e órgãos públicos, porém restritos quanto à compreensão 

das ações que os seres humanos realizam sobre o ambiente, onde suas características físicas e 

biológicas são alteradas com o desenvolvimento das atividades econômicas e das relações sociais. A 

percepção do espaço é uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de 

perceber o ambiente no qual está inserido, e do qual deve, também, proteger e a cuidar (FERNANDES 

et al., 2004). 

Não se deve estudar o espaço de forma isolada, nem tão pouco desconectá-lo das 

relações sociais, econômicas, culturais, políticas da circunvizinhança. Para Santos (2009) os objetos 

materiais que formam a paisagem e todos os sistemas complexos que nela são desenvolvidos, 

subsidiam a interpretação mais próxima de sua conceituação e análise. Dessa forma o presente estudo 

justifica-se pela necessidade de análise dos novos instrumentos utilizados pela Geografia para 

compreender a organização socioespacial de determinados territórios, aqui a Agrovila Só Assim, 

Alcântara-MA / Brasil, campo dessa análise. 

 
OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Análise a Percepção Ambiental dos moradores da Comunidade Rural Quilombola da 

Agrovila Só Agrovila Só Assim, localizada no Município de Alcântara, Estado do Maranhão-Brasil, como 

instrumento de organização do espaço geográfico. 

 



Objetivos Específicos 

- Compreender a organização socioespacial da Agrovila Só Assim com base na 

Percepção Ambiental da população local; 

- Reproduzir através de mapas mentais a Cartografia Social da Agrovila Só Assim, com 

base as estruturas físicas e sociais do espaço. 

 

METODOLOGIA 

Baseando-se no método fenomenológico, abordagem cujo propósito é descrever 

fenômenos particulares, ou a essência das coisas como produto da percepção de experiência vivida. A 

experiência do mundo, vivida todo dia, é foco central da fenomenologia (MOREIRA, 2002), norteia e 

contempla os dados obtidos e analisados a partir da percepção dos moradores da Agrovila Só Assim, 

em relação ao espaço físico, social, cultural, econômico e político.  

A pesquisa foi desenvolvida com fundamento nos trabalhos realizados sobre a cartografia 

temática e social por Acselrad (2008 e 2010); na abordagem da percepção ambiental, os estudos de 

Oliveira, Machado, Castello e Rio (1996) contribuíram para a utilização da mesma enquanto 

instrumento de organização do espaço.  

Os procedimentos metodológicos pertinentes ao desenvolvimento do estudo, que 

facilitaram no uso das técnicas e instrumentos propostos pela cartografia social ao alcance da 

percepção espacial, são:  

- pesquisa bibliográfica e documental constando de levantamento e análise da bibliografia, 

aspectos sociais, cartográfica e de sensoriamento remoto; 

- realização de entrevista com os moradores mais antigos da agrovila Só Assim, num total 

de cinco;  

- criação de dois painéis que representassem o Povoado Só Assim Velho e a Agrovila Só 

Assim, onde foram utilizando materiais aleatórios da própria localidade (gravetos, areia, folhas, papéis 

coloridos, “pedras”, sementes, TNT, etc), dessa atividade sugiram “representações cartográficas”, aqui 

consideradas “mapas” cognitivos, ou mentais, da cartografia social, que foram produzidas através de 

falas, comentários, declarações, entrevistas. 

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Agrovila Só Assim está localizada ao norte do Estado do Maranhão, ocupando parte da 

porção leste do Município de Alcântara, com as seguintes coordenadas geográficas centrais: 2°21'11" 

de latitude sul e 44°28'41" de longitude oeste (Mapa 01).  

 



 

Mapa 01: Localização da Agrovila Só Assim, Alcântara-MA, Brasil. 
Fonte: Adaptado IBGE, 2010. 

 

A área de estudo está situada a noroeste da cidade de Alcântara, de onde pode ser 

acessada por via terrestre, utilizando a rodovia MA-106 até o ramal principal que liga a outras 

Agrovilas: Peptal, Peru, Cajueiro, etc., continuando por estrada vicinal. 



O percurso total é de 29 km, sendo 25 com pavimentação asfáltica e 4 em estrada vicinal, 

podendo ser realizado durante todo o ano. A partir de São Luís, o acesso pode ser feito até Alcântara, 

através da baía de São Marcos, ou por terra utilizando as rodovias BR´s: 135 e 222 e as rodovias MA 

014 e MA-106, numa extensão de 425 km. 

 

RESULTADOS 

A Agrovila Só Assim 

A agrovila Só Assim, formada a partir do deslocamento compulsório de muitos povoados 

pelo Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) na década de 1980, dentre eles se destaca “Só Assim 

Velho”. Esse por possuir um maior contingente populacional serviu de base para denominar o novo 

espaço ocupado por comunidades quilombolas diferente. 

Em relação à toponímia da agrovila Só Assim, considerasse a história oral da população, 

relatam que o pai de “Seu Bacurau”, morador da atual agrovila teria se mudado de seu antigo povoado 

para uma área que mais distante seria denominada chamada “Só Assim”. O pai de Seu Bacurau, se 

encontrava doente em certo dia, e resolveram visitá-lo, quando chegaram em sua casa o pai de Seu 

Bacurau, argumentou: - SÓ ASSIM, vocês vieram me visitar, e desde então a área ficou denominada 

de Só Assim. 

A Comunidade Negra Rural Quilombola do Só Assim, denominada pelo CLA, Agrovila Só 

Assim, possuía inicialmente 17 famílias no período de remanejamento pelo CLA, sendo formada, 

atualmente, por 32 famílias, oriundas dos povoados Só Assim “Velho”, Boa Vista, Paraíso, Caicava, 

Conceição, Cajueiro, Trajano e Peptal “Velho”. 

A área do povoado é desprovida de solo fértil para o plantio, distante do litoral, com 

precariedade no transporte e de acesso aos serviços de educação e de saúde, entretanto buscam 

manter a identidade típica de seus povoados de origem no novo espaço assentados. 

Mesmo possuindo características afins, por serem descendentes de comunidades 

quilombolas, cada povoado possuía características próprias quanto à religião, festejos e manifestações 

culturais. Tais características foram perdidas com o remanejamento e atualmente, sem alternativa, os 

moradores se conformam em manterem novas relações na tentativa de reconstruir nova identidade no 

espaço das Agrovilas. 

Ainda que a disposição e composição espacial dessas comunidades tenham sido 

estruturas pela Base Militar do CLA, cada agrovila dispõe de organização física diferente própria. Em 

Só Assim, a disposição é oval (Foto 01), e na comunidade não existe escola, posto de saúde, 

saneamento básico, pavimentação nos acessos às outras comunidades (Foto 02). 

 



   
Foto 01: Agrovila Só Assim.      Foto 02: Acesso a Agrovila Só Assim. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.      Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Essa comunidade se dedica a agricultura familiar que garante parte da renda econômica, 

com acréscimo de programas assistencialista, auxílio maternidade e bolsa família. São cultivados nas 

roças particulares ou alugadas os seguintes insumos: mandioca, milho, arroz, abóbora e melancia. 

Sendo os principais consumidos pelas famílias: arroz, milho, mandioca e feijão. As atividades agrícolas 

são desenvolvidas sem assistência técnica para orientar o uso apropriado da terra e o aproveitamento 

dos recursos naturais. 

Ao longo dos anos, com o remanejamento das famílias que hoje vivem e trabalham nessa 

agrovila, foram plantados diferentes tipos de árvores frutíferas que se adaptaram ao local e cujos frutos 

servem de alimento em diferentes períodos do ano. Entre as variedades plantadas encontram-se: 

mangueira, bacuri, caju, tamarindo, anajá, pitombeira, coco, azeitona roxa, goiabeira, murici. 

A área atualmente ocupada pela agrovila Só Assim, pertencia ao Povoado Rio Grande, 

que a utilizava como para o plantio de mandioca, arroz, milho e feijão. A construção dessa agrovila e a 

instalação das famílias remanejadas comprometeram, consideravelmente, as atividades econômicas 

dos moradores do povoado “Rio Grande”, devido à redução das terras disponíveis para plantio. 

Ademais, a instalação das famílias na agrovila, produziu sobrecarga na exploração dos recursos 

disponíveis, o que vem comprometendo, progressivamente, a reprodução material das famílias 

instaladas nesse espaço, bem como as dos povoados vizinhos. 

Esses espaços casas de alvenarias com coberturas de telhas e barro, eletrificação, água 

encanada, casa de farinha (casa de forno), tribuna, igreja, lavanderia e porco artesiano. Alguns desses 

espaços são utilizados precariamente ou não funcionam, entretanto, por possuir forte influência do 

catolicismo, a agrovila realiza missas todos os domingos, além do catecismo, nota-se a partir do 

aspecto histórico de Alcântara, que traz consigo práticas católicas, com predomínio do festejo de São 

Benedito, seu santo Padroeiro de ambas agrovilas (Foto 03).  



 

Foto 03: Igreja de São Benedito - Só Assim. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Em relação à saúde, Só Assim não dispõe de estrutura física própria para a realização de 

consultas médicas, porém uma das moradoras, por ser agende de saúde presta serviço comunitário a 

comunidade, com ajuda de medicamentos e exames na sede do município.  

As lavanderias constituem marcos referenciais de mudanças de hábitos das 

comunidades que tinham suas rotinas baseadas nos rios ou riachos como locais destinados à lavagem 

de roupas. Atualmente, a agrovila não se utiliza da lavanderia como local destinado a esse fim, pois 

possuem água encanada em suas moradias. Em consequência, substituíram a rotina de uso em 

comum da água para uso particular, perdendo ainda mais a tradição da união por ocasião da lavagem 

da das roupas, já esquecida com o distanciamento dos rios. 

Os espaços de maior representatividade cultural para a comunidade é a Tribuna ou Casa 

de Festa, espaços destinados à realização de reuniões e manifestações culturais. Dentre todos os 

espaços da comunidade, este é o mais importante, pois nele se realizam o festejo de São Benedito e o 

Tambor de Crioula (Foto 04) que constituem as mais expressivas manifestações culturais para o 

povoado, embora não fossem relevantes antes da transferência para as agrovilas, exceto o tambor de 

Crioula que era praticado em Só Assim Velho. 

A agrovila possui, como espaço para produção de renda, a Casa de Farinha (casa de 

forno), lugar onde se beneficia a mandioca para produzir a farinha utilizada pelos moradores das 

comunidades. Salienta-se que antes os moradores não dispunham dos equipamentos de que dispõem 

atualmente, a exemplo das máquinas e dos tanques para armazenamento de água, o que proporcionou 

aumento da produção e melhoria da qualidade da farinha, repercutindo em aumento da venda (Foto 

05). 

 



           
Foto 04: Festejo de São Benedito na Tribuna.             Foto 05: Casa do forno, produção de farinha. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2010.              Fonte: Dados da Pesquisa, 2010. 

 

Uma característica importante desse espaço para compor a identidade quilombola, é 

trabalho coletivo que é desenvolvido desde o plantio da “maniva” até a produção da farinha, 

conseguindo ainda prevalecer o uso comum do espaço. Em conversa sobre a organização estrutural do 

povoado, a moradora Pereira3 (2009), acha afirma: “Prefiro assim, eles queriam colocar as 

comunidades em uma só agrovila. A gente não ia ter sossego, ia ter muita fofoca”. 

 

Mapeamento Participativo e a Percepção Ambiental 

Das atividades realizadas na Agrovila Só Assim sugiram representações cartográficas, 

aqui consideradas “mapas” cognitivos, ou mentais, da cartografia social, que foram produzidas através 

de falas, comentários, declarações, entrevistas e da construção de painéis utilizando materiais da 

própria localidade (gravetos, areia, folhas, papéis coloridos, “pedras”, sementes, TNT, etc) (Foto 06). 

 

 
Foto 06: Construção de um painel “Mapa” do Povoado: Só Assim Velho. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Segundo Alves (1996, p. 223), mapas mentais ou cognitivos, se referem aos processos 

mentais por meio dos quais se podem apropriar e compreender o mundo ao redor e também como uma 

representação pessoal organizada do meio físico. Para Fernandes et al. (2004, p. 01): 

Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às ações sobre o ambiente em 
que vive. As respostas ou manifestações daí decorrentes são resultado das percepções 
(individuais e coletivas), dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada 
pessoa. 
 

As representações do espaço geográfico foram constituídas através da confecção de 

painéis pela comunidade Só Assim por meio da fala e, sobretudo, dos desenhos espontâneos e formas 

geométricas, e dos significados atribuídos a cada elemento no “mapa”. Esse tipo de representação 

implica na construção de uma imagem diferente da própria percepção do objeto e destaca “o fato de 

que nada prova que as relações espaciais, das quais são feitas esta imagem, sejam do mesmo nível 

daquelas que correspondem à percepção” (OLIVEIRA, 1996, p. 208). 

A percepção da organização do espaço, nesse estudo, considera as relações espaciais 

elementares que acontecem no espaço representativo ou, mais precisamente, no espaço gráfico. O 

desenho aqui utilizado como representação maior da cartografia social, constitui certo tipo de 

representação espacial, e, nesse viés, o espaço gráfico é abordado como uma das formas do espaço 

representativo (Foto 07 e 08). 

 

   
Foto 07: Representação do espaço real.   Foto 08: Representação do espaço gráfico. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.    Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Uma representação cartográfica além de ser um desenho feito por mãos humanas, ou por 

meios digitais, é também controlada pela mente humana. O homem é quem seleciona os fatos e suas 

técnicas para o mapeamento, seja ele participativo ou não, com fins de planejamento e gestão ou 

apenas de localização, revelando certa dose de subjetividade ao procurar cartografar as realidades 

objetivas (OLIVEIRA, 1996). 



O homem percebe e vivencia o ambiente, atribuindo a ele significados e valores. A 

identificação e o sentimento que um grupo populacional detém sobre o meio que vive produz 

características únicas, tanto no aspecto individual como coletivo levando em consideração as questões 

temporais e espaciais das experiências. 

Machado (1996, p. 104), defende que: 

São extremamente complexos os sentimentos e as ideias relacionadas com espaço e lugar 
do homem adulto. Originam-se tanto das experiências singulares como das comuns, e pelo 
contínuo acréscimo de sentimento ao longo dos anos, o lugar pode adquirir profundo 
significado para o indivíduo. Quando o espaço nos é inteiramente familiar torna-se lugar. O 
homem é a medida; em sentido literal, o corpo humano é a medida de direção, localização e 
distância. A atividade perceptiva enriquece continuamente a experiência individual e por 
meio dela nos apegamos, cada vez mais, ao lugar e à sua paisagem, desenvolvendo 
sentimentos topofílicos. Isso pode ser isolado e identificado quando abordado de forma 
adequada. 

 

O homem organiza o espaço a fim de conformá-lo às suas necessidades biológicas e 

relações sociais. Segundo Tuan (1983, p. 40), “o corpo é ‘corpo vivo’ e o espaço é um constructo do 

ser humano”. Dessa forma, se produz um esquema espacial onde o corpo humano é a medida de 

direção, localização e distância, expressando essas relações com diferentes valores sobre o ambiente 

(MACHADO, 1996). Aplicada à bacia do rio Peptal, a abstração de linhas que delimitam as percepções 

da bacia hidrográfica e das agrovilas onde residem, é construída, ao logo dos anos, através dos relatos 

e vivência com as comunidades Só Assim e Peptal. 

A percepção do espaço geográfico, numa perspectiva experimental, visando seu 

gerenciamento, deve considerar os elementos apresentados a seguir (MACHADO, 1996): 

Identidade: a pessoa percebe e seleciona aquilo que lhe interessa, que está habilitado a 

observar, de acordo com o seu contexto sociocultural; Significado: todo objeto deve ter um significado, 

prático ou afetivo; Fisionomia: quanto mais o indivíduo explora perceptivamente o ambiente, mais se 

reduzem os aspectos não conhecidos e ele pode interagir com o meio de forma enriquecedora; 

Delimitação Espacial: forma diferente de dividir o mundo, de atribuir valor às suas partes e de medi-

las; Utilidade: finalidade ecológica, social, conservacionista, lazer e de produção; Proteção, 

Preservação e Conservação: conjunto organizado de sentimentos e experiências, que influenciam a 

conduta individual e de grupo a pensar no futuro, modificando valores e atitudes em relação ao 

ambiente; Responsabilidade: do governo e seus moradores; Consequência da Ação: tendência e 

força da atitude de cada individual e de grupo dos sujeitos; Valor Afetivo, Ecológico, Econômico, 

Histórico, Turístico e de Lazer: satisfação em gostar e ter afeição, valorizando e preservando, com 

visão na explorando os recursos naturais para produção econômica, sua evolução histórica, 

proporcionando o turismo e o lazer. 



Os sensores cognitivos e os mecanismos perceptivos dos seres humanos compreendem a 

percepção e interação do homem com o ambiente. A mente humana é responsável por organizar e 

representar a realidade percebida, por meio de esquemas perceptivos e imagens mentais, com vários 

atributos específicos (RIO, 1996) (Gráfico 01). 

 

 

 
Gráfico 01: Esquema teórico do processo perceptivo. 
Fontes: Adaptado de Rio, 1996. 

 

Os processos perceptivos de cada indivíduo ou grupo social ocorrem de forma ímpar, 

considerando os atributos da percepção de cada um. Partindo do objetivo do presente estudo, pode-se 

observar que a Cartografia Social subsidia a compreensão da percepção da organização do espaço 

geográfico (Gráfico 02), compreendendo os elementos e atributos das análises: estrutural, perceptual 

e experiencial. 

 

Gráfico 02: Procedimento metodológico da análise do ambiente. 
Fonte: Adaptado Castello, 1996. 
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Os elementos e atributos fazem parte da estrutura biótica e abiótica do espaço, e 

contribuem para discriminar às áreas de ação, com destaque as intervenções dos moradores das 

agrovilas no ambiente. Segundo Castello (1996), a identificação desses elementos é possível pela 

análise das três categorias já mencionadas: estrutural, perceptual e experiencial.  

Na análise estrutural se considera a natureza morfológica e funcional sendo identificadas 

e descritas às dimensões físicas e sociais, caracterizadas como elementos complexos. O atributo 

perceptual compreende os mapas mentais, úteis para identificar as várias imagens significativas 

(CASTELLO, 1996). 

Para compreender a análise experiencial devem ser abordados os elementos visuais e 

sensoriais do ambiente. A partir desse viés busca-se determinar como é vivenciado o espaço, 

compreendendo, por essa estrutura, “por que é assim” vivenciado (CASTELLO, 1996). 

Os elementos representados (Figura 01) são considerados signos e a representação de 

algo, para alguém; “supõe, portanto, um objeto que é representado e um receptor a quem se dirige a 

representação” (FERRARA, 1996, p. 62). Os signos cartográficos são classificados em três tipos: 

ícone, índice e símbolo, que comunicam a representação, a sua organização e sua estrutura, 

proporcionando uma linguagem. 

 

 
Figura 01: Representação e organização do espaço do Povoado Só Assim Velho  
antes do deslocamento pelo CLA – a) Casa de René Caçado; b) Estrada vicinal;  
c) Casa de forno (farinha); d) “Pé” de Amendoeira; e) Mangueira; f) Roça;  
g) Poço de “colocar” mandioca; h) rio. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 



De forma empírica, através da fala de Alves4 (2012), as análises do ambiente são 

evidenciadas por meio das três categorias já abordadas:  

Nós tivemos três moradias e uma casa de farinha. A estrada vem dali. A estrada vinha de 
Alcântara, porque essa era a estrada que gente ia pra Alcântara, ia e voltava, ia e voltava. 
Aqui desce pro Camaleão que fica lá no Peptal, aqui desce também pra Alcântara, aqui é a 
casa de ‘René Coçado’, aqui é uma mangueira, uma mangueira. Pra aqui desce pro rio, 
essa aqui vai pro poço onde a gente plantava mandioca e pra cá desce pro rio, e aqui 
descia pro Chacho, onde a gente trabalhava. E lá, a gente tinha, criou essa roça aqui, aqui 
do lado, aqui a gente botava mandioca, aqui era uma casa que tinha bem ao pegado, bem 
anterior o pé de amendoeira bem no estante da casa. 

 

Oliveira (1996, p. 192) distingue, através da linguagem cartográfica e escrita, dois 

constituintes do signo, “o significante, que são as qualidades materiais, e o significado, que é intérprete 

imediato”. Os signos cartográficos são elementos que facilitam a compreensão e leitura de um mapa, 

seja ele físico, político, regional, etc. 

O processo de representação por meio de signos, segundo Ferrara (1996, p. 63), produz: 

[...] um duplo vetor de conhecimento: por um lado, conhece-se o objeto pelo modo como é 
representado, por outro, a resposta ao desafio de representação obriga o indivíduo a 
retrabalhar todas as informações assimiladas pela sua história pessoal ou coletiva. Este 
trabalho significa que somos capazes de aprender com as experiências passadas e, desse 
modo, inferir, produzir novas ideias. 

 

A percepção informacional é definida, então, pela capacidade de formulação de 

informações e armazenamento, de aprender com a experiência. Os significados dos signos ou da 

linguagem que o individuo/grupo detém sobre o ambiente é exemplificado e compreendido a partir do 

conhecimento e da organização que nele se produz: delimitação, localização, afeição, topofilia, 

domínio, exploração, locomoção. 

A localização e organização do espaço pelos moradores das agrovilas são definidas a 

partir dos recursos naturais: proximidade de árvores, córregos, fontes, formações rochosas, etc.; 

considerando, também, as referências e a visão dos moradores mais antigos sobre o ambiente. Isto é 

evidenciado nas explicações da localização dos moradores da antiga comunidade do Só Assim, Alves¹ 

(2012): 

Esse aqui é Antônio, que já faleceu, bem ali era Bacurau, esse daqui é Maneco, então 
tinha mais gente. Aqui era uma planta que tinha, que tem perto do rio, a floresta, que é a 
floresta, do meio ambiente, que deve ser preservada, que tirava juçara, aqui era estrada 
pra tirar pedra. Lá a estrada era preta, tinha curva. [...] Justamente o espaço era esse. A 
estrada lá acolá, uma casa do lado da outra. Depois que a Andrade chegou, abriu a estrada 
mais um pouco (Foto 09). 

 

                                                           
4
 Depoimento de José de Ribamar Alves registrado através de gravações de vídeo durante a realização da oficina Memória 

Viva na Agrovila Só Assim, Alcântara – MA, 2012. 



 
Foto 09: Detalhamento da localização das casas. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

A configuração espacial após o remanejamento dos moradores para as agrovilas também 

foi representada pela comunidade, produzida pelos habitantes que nasceram depois do deslocamento 

ou vieram ainda pequenos para esses espaços. Segundo Alves5 (2012): 

Aqui é a estrada de terra com pedra [...] Aqui vai pra terra do Peital, pra cá vai pra 
Alcântara, pra Cajueiro, pra Espera. Aqui tem as primeiras três casas que é de Cristina, 
de Rita, de Sebastiana, mais abaixo tem nossa Tribuna, casa pra dançar o reggae. [...] Aqui 
desce tem a igreja, aqui a lavanderia. Aqui, daqui pra cá tem mato, tem rio de Maneco, 
que já tá todo poluído, todo estúpido de pau, de pedra de tudo enquanto [...]. Aqui tem nossa 
casa do forno, botinha que só. Aqui é a rua principal, e as outras entradas aqui. Esses 
galhos de mato aqui significam as árvores que tem na porta [...] coqueiro, jaqueira, essas 
coisas. Esse pontinho branco que tem atrás da casa é os animais, que tem no quintal: boi, 
jumento, galinha, gato, cachorro (Figura 03). 

 

Em relação à degradação dos recursos hídricos e a percepção da organização do espaço 

pelos moradores, Alves² (2012) afirma que: 

É a devastação, é o homem. É lá mesmo que faz, vai passando, é a enxurrada. Nós não 
que, porque fizemos uma vez de limpar tudinho e dono do rio foi lá e botou mandioca na 
água e a gente largou de mão. [...] Ai, desce tem o rio de Diginho, com algumas árvores, 
ainda que tão sustentando ele lá, um pouquinho, mas ainda tem. Aqui é a horta, esses 
pequenos pedaços de galho de mato é a horta, antiga horta. Esse aqui é o rio de Ribamar 
que tá mais afastado (Figura 02). 
 

                                                           
5
 Depoimento de Élida Raquel Diniz Alves registrado através de gravações de vídeo durante a 

realização da oficina Memória Viva na Agrovila Só Assim, Alcântara – MA, 2012. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Representação da Agrovila Só Assim através de signos. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

CONCLUSÕES 

A riqueza de detalhes de uma representação cartográfica está diretamente relacionada 

com a escala utiliza pelo cartógrafo, a Cartografia Social se utiliza da percepção do indivíduo/grupo 

para representar o espaço mais próximo da realidade, porém a memória como principal mecanismo 

para construção dessa representação deve ser filtrada uma vez que esta pode ser abalada. As 

representações dos lugares “em um espaço de dimensões relativas e não absolutas pode parecer, à 

primeira vista, uma distorção da realidade, porque pensamos que o espaço absoluto é o normal e os 

demais são distorções” (OLIVEIRA, 1996, p. 193). 

O território alcantarense é formado por uma grande concentração de comunidades 

remanescentes de quilombos. Ser quilombola, em Alcântara, vai muito além dos conceitos referidos, 

pois incorpora uma forte ligação com as atividades camponesas, tais como a coleta extrativista, a 

agricultura e a pesca. Na atualidade as comunidades quilombolas assentadas na Agrovilas Só Assim 

lutam para preservar suas tradições, tentando manter acesa a chama de ser quilombola na 

contemporaneidade. 

Moradias  Tribuna (casa de festa)  Igreja  Comércio  Lavanderia  

Casa de Forno  Lixão  Fonte de água Animais    Estrada  Roça  

 Rio de Maneco  Rio de Diginho  Rio de Ribamar  Árvores 

 

     

  
 

 

  
 

   

 



O patamar de valorização das comunidades tradicionais quilombolas, do reconhecimento 

dos seus direitos à propriedade da terra e da garantia de sua inclusão em políticas públicas 

socioambientais, na atualidade, constitui, ao mesmo tempo, o resultado positivo das lutas da classe 

empreendidas ao longo do processo histórico e o estímulo à continuidade do processo de mobilização. 

A resistência e a reconstrução de identidades vão além dos hábitos e costumes 

encontrados na agrovila Só Assim, pois o espaço é um dos elementos essenciais para formação da 

percepção do ambiente, haja vista que a necessidade do indivíduo, de se sentir e de se identificar, em 

um espaço específico, é representada na construção de bases cartográficas e, acima de tudo, de 

marcos de pertencimento a este. 

As famílias residentes nas localidades inseridas na área do projeto do Centro de 

Lançamento de Alcântara tiveram suas relações e identidades com o ambiente violentadas a partir do 

remanejamento, pois ao saírem de seus lugares de origem viram sua organização espacial, social e 

econômica fortemente afetada pela pelo processo de adaptação nas agrovilas, resultando no processo 

de desconstrução da identidade tradicional quilombola e construção de outro padrão com a exclusão de 

seu território, rompimento de vínculos afetivos com o espaço onde nasceram seus antepassados e as 

manifestações culturais tradicionais. 

A elaboração de mapas temáticos mentais serve de auxílio para o gerenciamento de um 

dado espaço geográfico, a partir da forma de visualização e compreensão deste. No ambiente da 

Agrovila Só Assim, isto é relevante por ser um território étnico, comprometido por programas de 

desenvolvimento que subsidiam informações para a elaboração de políticas de planejamento e gestão 

territorial junto ao poder público local, além de contribuir para práticas pedagógicas de sensibilização 

ambiental e reconhecimento do território. 

A utilização da Cartografia social está associada ao processo de produção de códigos de 

linguagem, estimulados pelas sensações, motivações, cognição, avaliação e conduta dos 

indivíduos/grupos contribui para a construção do conhecimento sobre a agrovila estudada. Sua 

aplicabilidade nesse estudo comprova a valorização participativa dos moradores da agrovila Só Assim. 

A Cartografia social como instrumento de percepção do espaço geográfico possibilitou o 

melhor conhecimento deste e permitiu o aumento significativo de iniciativas pela busca de soluções 

para melhor gerenciamento e percepção ambiental da Só Assim, levando em consideração a vivência, 

suas memórias e a forma de delimitar o espaço utilizando os signos para subsidiar a compreensão da 

organização espacial e como estes se inserem no ambiente, considerando as manifestações culturais, 

políticas, religiosas e o saber tradicional herdado da ancestralidade. 

 



A área da Agrovila Só Assim, foi analisada como “ambiente” através dos procedimentos 

metodológicos pautados nos atributos: estrutural, perceptual e experimental; tendo proporcionado à 

criação de ícones que foram agrupados em categorias e representados a partir dos mapas mentais 

para expressar a forma da organização do espaço, fonte de vida e um dos poucos mananciais que 

abastece as comunidades quilombolas que estão inseridas na área de influência do Centro de 

Lançamento de Alcântara (CLA). 

A implantação da base espacial de Alcântara implicou a reconfiguração das formas de 

apropriação e de uso dos recursos naturais, pelas das famílias que viviam da pesca e da agricultura e, 

atualmente, não mais dispõem de acesso fácil a estes além de estarem “confinadas” sob o controle do 

CLA. Isto tem ocasionado problemas para essas populações e para a gestão do ambiente, a exemplo 

do corte da mata ciliar, realização de queimadas descontroladas e assoreamento dos cursos d´água. 

Os resultados da pesquisa indicam o avançado processo de desequilíbrio ambiental, na 

área de entorno da agrovila desencadeado pelo uso indevido e pela pressão exercida pelas 

populações sobre os recursos naturais em função da restrição das áreas historicamente utilizadas. Isto 

exige a gestão participativa para promover a retomada do equilíbrio da oferta de serviços ambientais 

pelo território. 

Os impactos ambientais observados durante os últimos 30 anos comprovam que as 

comunidades quilombolas se apropriam do espaço de forma sustentável, processo que vem sendo 

comprometido a partir da ausência de terras para produção agrícola e do livre acesso às áreas de 

pesca. 

A Cartografia social como as demais representações cartográficas devem ser 

questionadas, enquanto verdade absoluta da representação da forma de organizar o espaço, uma vez 

que as certas informações são manipuladas pelos pesquisados, além do filtro das informações 

coletadas durante as vivências: homem-ambiente, homem-cognitivo, homem-pesquisador e homem-

representação. 
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