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À Fundação Joaquim Nabuco expresso minha franca admiração por acolher 

generosamente este seminário de enorme importância científica e social, e minha 

admiração especial pela imaginação e energia criativa de Pedro Castelo Branco Silveira 

e Allan Monteiro, que organizaram o evento. Também agradeço a Augusto de Arruda 

Postigo e Roberto Rezende, ambos integrantes do LATA – o grupo de militantes 

cartográficos que atua no Centro de Estudos Rurais da UNICAMP--, e que co-

organizaram o evento junto com Plácido Júnior e Girlan Candido da Silva  do 

Laboratório de Estudos de Espaço, Cultura e Política, e a Hosana Celi dos Santos, do 

Nepe (ambos da UFPE).  Cabe mencionar ainda Renato Athias, da Fundação Joaquim 

Nabuco, e a Caio Maciel, do Laboratório de Estudos de Espaço, Cultura e Política, ao 

Núcleo de Diversidade e Identidades Sociais (NDIS) da Universidade de Pernambuco, 

bem como ao Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), e a Vânia Fialho 

(NDIS/UPE), que ajudaram a viabilizar esse evento.  

Quanto à minha participação, só posso atribuir o convite para proferir essa 

conferência de encerramento à intenção de Pedro, Allan e Augusto de prestar uma 

homenagem ao velho professor que compartilhou com eles o prazer da cartografia e o 

respeito pela capacidade cartográfica de pessoas comuns.  

LIÇOES DO SEMINÁRIO 

O seminário trouxe um grande número de dados e reflexões profundas e 

importantes sobre uma reviravolta que se tornou patente na década que se inicia em 

2000. Trata-se, como todos os participantes sabem, da irrupção das cartografias sociais, 

das cartografias participativas, das contra-cartografias, das cartografias comunitárias –e 

gostaria de acrescentar aqui, cartografias pé-duro ou de pés descalços sobre as quais 

falarei mais adiante.  

A EMERGÊNCIA TECNOLÓGICA 

Essa reviravolta diz respeito à relação entre cartografia e vida comum. Ela foi 

possibilitada pela emergência, ao longo da década de 1990,  de uma combinação de 

máquinas informacionais: computadores portáteis, internet, sistema de posicionamento 

global (GPS) e sistemas de informação geográfica. A acessibilidade e barateamento 

dessas máquinas informacionais possibilitou a democratização da cartografia, que 
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podemos definir aqui como a capacidade de captar, processar e circular informações 

sobre tudo que existe no chão dentro de uma ontologia espacial. Com essa 

democratização  colocada no horizonte do possível,  a cartografia como arte de Estado –

associada a cadastro, tributação, localização e relocalização forçada de pessoas— 

passou a ver posto em questão seu caráter de monopólio. Há aqui um paradoxo. O 

paradoxo é que o GPS ou Sistema de Posicionamento Global,  máquina global 

caríssimo que pertence às forças armadas dos EUA, tornou-se recurso universalmente 

utilizada tanto por soldados do império como pelos que lutam contra ele. Essa é uma 

situação mais geral: as “forças produtivas” técnico-informacionais do capitalismo atual 

ameaçam solapar as bases de monopólios de propriedade da informação.  

GUERRAS DE MAPAS 

Um efeito dessa situação de instabilidade do monopólio da informação 

cartográfica são as Guerras dos Mapas – título feliz de uma obra de Alfredo Wagner B. 

de Almeida—, que consistem em enfrentamentos cartográficos entre coalizões de 

comunidades locais e coletivos técnico-científicos, de um lado, e orgãos de Estado de 

outro e interesses empresariais de outro.  

A Guerra dos Mapas começa pela visibilização de pessoas que não apareciam nas 

cartas de governo. Houve antecedentes na visibilização de gente nos espaços ditos como 

vazios. O IBGE contava na década de 1940 com um departamento geográfico ao qual 

devemos preciosos volumes de Tipos e Aspectos do Brasil, acompanhados pelos 

desenhos desenhos de Percy Lau, e descrições etnográficas e históricas de paisagens e 

tipos humanos. Temos aí a única galeria de cartas locais que registra as formas de 

“comunidades tradicionais” de hoje, a saber: seringueiros, jangadeiros, rendeiras, 

faxinais e caiçaras.  
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Figura 1. Caiçaras. 

 

Desenho de Percy Lau. Em Tipos e Aspectos do Brasil, IBGE.   

 

Nimuendaju teve a clarividência de colocar am mapas as evidências histórias da 

presença territorial dos índios no Brasil. Como lembrou Omar Thomaz em conversa, 

Nimuendaju não traçou  áreas culturais, mas identificar manchas, zonas, linhas – 

evidências de presença.  

Há marcos importantes das guerras cartográficas recentes. O Projeto Povos 

Indigenas no Brasil, do CEDI e depois do Instituto Socioambiental, produziu um 

mapeamento exaustivo das terras indígenas – reunindo informações do Estado e de uma 

rede extensa de ativistas, antropólogos, missionários espalhados pelo país--, e superpôs 

ao mapa dos povos indígenas os mapas de minérios e planos de desenvolvimento. Esse 

poderoso sistema de informações geográficas subsidiou as lutas que culminaram na 

Constituinte de 1988, em que se aliaram confederações indigenas, a ABA e a 

Associação de Geólogos, além de outras forças sociais, em defesa de direitos territoriais 

indígenas.  O outro marco, comparável pela abrangência e pela intenção de subsidiar as 

lutas pelos direitos de comunidades quilombolas e tradicionais, é o Projeto Nova 

Cartografia Social.   
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Nos dois casos, muita coisa está em jogo. Pois, como tem dito Alfredo Wagner de 

Almeida,  a luta pelos territórios quilombolas e das comunidades tradicionais – de 

reservas extrativistas a caiçaras, faxinais e fundos de pasto --—está no centro de uma 

disputa pelas terras públicas remanescentes no Brasil e que estão sob a mira direta das 

grandes empresas e do Estado.  Aprendemos nesse seminário sobre o enorme poder 

epistêmico e politico dessas novas alianças cartográficas entre associações locais e 

intelectuais e técnicos, desencadeando dinâmicas cujos efeitos profundos estão no 

futuro. Esses efeitos são mensuráveis pelos  produtos cartográficos e pelas conquistas 

territoriais que eles apoiam.  

Mas outro resultado, talvez mais importante ainda pelo seu potencial 

revolucionário, é que ao longo desse processo emerge o reconhecimento da capacidade 

cartográfica de pessoas comuns, capazes de dialogar com cientistas sobre questões 

intrincadas sem se intimidar pelo aparato técnico. Não faltam aí grandes competência. 

Juan Doblas, do ISA, observou que alguns dos mais competentes aprendizes no uso de 

GPS eram seringueiros da Terra do Meio sem alfabetização funcional. O professor 

Keith Brown Jr.,  da Universidade Estadual de Campinas, observava já na década de 

1990 que os seringueiros do Juruá eram melhores alunos em aulas de campo de ecologia 

do que a média de seus estudantes de mestrado.   

Outra lição importante desse seminário foi que aprendemos a relativizar o caráter 

absoluto dos mapas. Pondo em questão a associação entre povos e fronteiras lineares, 

Omar Thomaz, da UNICAMP, lembrou que na África do Sul linhagens de vivos e de 

seus antepassados convivem em territórios em movimento, entrelaçadas pelo lobolo. 

Sabemos que territórios de quebradoras de coco, de pescadores e de seringueiros, 

tampouco são representáveis por superfícies convexas e fechadas, e é melhor 

caracteriza-los por pacotes de pontos ligados por trajetos e caminhos. Não é preciso 

lembrar que faxinais e fundos de pasto são territórios de acesso coletivo, que o uso de 

capoeiras e capovas tem uma duração finita no tempo. Finalmente, há territórios 

imateriais, habitados por donos da mata e mães-da-seringueira, por Caipora, por 

encantados, pelos Yuxi-bo – o povo de espíritos --, por pedras-antepassados, por 

plantas-gente e animais-cunhados. Territórios são portanto materiais e imateriais, e têm 

formatos múltiplos que incluem manchas e linhas.  
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Dizer que territórios são múltiplos  não significa dizer que são meras construções 

no sentido de que carecem de realidade. A sabedoria dos cartógrafos comunitários não 

aceita essa maneira de ver, porque os seus mapas fazem parte da realidade da vida 

cotidiana e estão entranhados no corpo de cada um. É claro que há existem muitos 

modos de mentir com mapas, mas o mapa não é o território – como disse há tempos 

Bateson--, e o território é onde se encontra aquilo que os especialistas de sensoriamento 

remoto chamam de “verdade do chão”. Essa verdade do chão pode ser um imenso 

tabocal que morre depois de trinta anos de vida, pode a destruição de uma aldeia pelas 

águas da mega-represa, pode ser a extração clandestina de madeira por debaixo da copa 

das árvores, ou a presença real das pedra-antepassados e dos espíritos de árvores e de 

ventos. A verdade do chão é a origem da fumaça que sai do chão e que aparece como 

mancha na imagem de satélite—e que pode contudo ser um roçado caboclo, e pode ser o 

início de uma queimada para grandes pastos.  A força das cartografias de luta não está 

em rejeitar a noção de verdade, mas no fato de essa cartografia de luta rejeitando o 

monopólio dos técnicos de Estado sobre a o que é a “verdade do chão”. Essas 

cartografias populares tomam em suas mãos a competência para estabelecer verdades 

pragmáticas como a presença ou ausência de gente em lugares destinados a represas, 

parques, colonização agrária ou empresas agropecuárias.  

MAPAS DE ESTADO E GEOPOLÍTICA 

Mencionei acima a quebra do monopólio estatal da cartografia.  Agora vou dar um 

exemplo de um dos muitos antecedentes dessa quebra de monopólio. Nas décadas de 

1960 e de 1970, a ideologia da ditadura militar era essencialmente geopolítica. A 

geopolítica era a teoria social dos militares. O cerne dessa teoria, formulada pelo 

general Golbery, consistia no projeto histórico de ocupação do espaço nacional visto 

como vazio. Essa ocupação seria feita pela criação de infra-estrutura de transportes e de 

energia , pelo deslocamento de população (mão-de-obra e produção de alimento) e pelo 

subsídio financeiro ao grande capital. A infra-estrutura de transportes consistia 

basicalmente em dois eixos: um eixo rodoviário levando do Atlântico ao Pacífico (hoje 

concluído com a rodovia que liga Rio Branco a Arequipe) e outro eixo ligando o sul ao 

norte, passando por Brasília. Esses dois eixos cartesianos seriam complementados por 

eixos secundários que em finalmente integrariam toda a nação e protegeriam suas 
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fronteiras. Qualquer semelhança com a política de desenvolvimento atual não é mera 

coincidência.   

Um pressuposto fundamental dessa geopolítica era a idéia do Nordeste como área 

superpovoada e pobre de recursos, e da Amazônia como área subpovoada e rica de 

recursos.  O sudeste era convocada como fonte de capital cuja vocação seria explorar 

lucrativamente os recursos naturais com a mão-de-obra das regiões empobrecidas. 

Como subsídio do Estado para essa misão geopolítica, a ditadura militar realizou na 

década de 1970 um gigantesco mapeamento da Amazônia brasileira baseado em 

tecnicas de sensoriamento remoto e em trabalho de campo. Não era uma compilação de 

informações velhas e sim um mapeamento exaustivo  apoiado em informação nova. O 

projeto Radambrasil coletou imagens de radar com relevo (i.e. estereoscópicas), obtidas 

por aviões a 10.000 metros de altitude, interpretadas com apoio no trabalho de campo de 

geólogos, pedólogos, botânicos e outros cientistas. As imagens de radar em relevo e 

cartas hidrográficas baseadas nessas imagens (sem as nuvens que perturbam as imagens 

de satélite e com relevo extremamente detalhado, quando comparadas às imagens de 

satélite disponíveis) foram publicadas em folhas na escala de 1:250.000 que podiam ser 

compradas em Brasilia no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Ao 

lado dessas cartas sem toponímicos, os volumes da série Radambrasil (dois deles para o 

Acre), acompanhados de mapas na escala de um para um milhão, ofereciam uma 

classificação detalhada da vocação de uso da Amazônia brasileira, com informação 

sobre minérios, madeira e solos,  junto com os dados de relevo que eram importantes 

porque indicavam a possibilidade de mecanizar a agricultura. Tratava-se em suma de 

um mapa da mina e de um convite para ocupá-la.  

Desde já ilustro a principal informação que o Radambrasil omitiu: a presença de 

povos indígenas e de comunidades tradicionais tradicionais que habitavam e habitam a 

Amazonia, e a multiplicidade de seus conhecimentos sobre a natureza silvestre e 

domesticada. O último caso é ilustrado pela multiplicidade de variedades agrícolas da 

mandioca, planta domesticada pelos povos indígenas amazônicos que continuam 

cotidianamente a diversificá-la graças a aos métodos tradicionais de produção e 

inovação genética e intelectual—lembrando aqui que o que é tradicional não são os 

produtos, e sim os métodos de inovar e transmitir a inovação por meio da invenção, da 

circulação e da experimentação de técnicas e de conhecimentos. 
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Mas não vou falar dessa contra-cartografia de conhecimentos tradicionais, e volto 

à década de 1980 e à reação dos seringueiros aos projetos herdados da ditadura militar.  

LUTAS CARTOGRÁFICAS NO ALTO JURUÁ 

Para ficar no caso do Acre ocidental, que corresponde à bacia do rio Juruá, a 

indicação de uso dada pelo Radambrasil (folhas Javari-Contamana) para a atual Reserva 

Extrativista e para as Terras Indígenas que a circundam era simples: exploração 

madeireira e pecuária extensiva (o terreno colinoso era inadequado para a mecanização). 

Quanto à população, os únicos marcos de presença humana, além das vilas que hoje são 

sedes de municípios, eram pontos situados na margem do rio Juruá com nomes de 

antigos seringais. Esses pontos eram esparsos, e quem acompanhasse nos mapas os 

meandros fractais dos afluentes do Juruá, como o rio Tejo, não veria sinal algum de 

vida, exceto menos de meia dúzia de pontos com nomes obscuros e não explicados. Era 

o quadro no início da década de 1980.  Mas convém lembrar que o problema não era 

aqui apenas dos intelectuais orgânicos do Estado. A ausência dos “tradicionais” 

(caboclos, ribeirinhos, quilombolas, seringueiros) não só dos mapas oficiais e militares, 

mas de toda a produção acadêmica até o fim da década de 1970.)  

O rio Tejo, vazio de gente, aparecia contudo no Radambrail como uma faixa de 

solos eutróficos e estoques de madeira de lei, sem habitantes para atrapalhar a ocupação. 

Todo esse território havia sido comprado sem títulos válidos por uma empresa paulista. 

Os planos para exploração madeireira estavam iniciados na década de 1980. Quando 

visitei essa área em minha pesquisa para o doutorado, isso em 1982 e 1983, utilizei as 

cartas brancas do DNPM para inserir nelas toponímicos e para corrigir os toponimicos 

mal colocados ou que haviam caído em desuso.  
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Figura 2. Um mergulho em escala no território de seringueiros.  

 

 

 

 

A figura acima mostra o padrão de ocupação do território dos seringueiros, 

destacando um território do Riozinho da Restauração, um igarapé afluente do rio Tejo. 

A área triangular indicada na figura 2 (terceira imagem) mede cerca de 30.000 ha. Nessa 
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área,  recenseei em 1982 e em 1983 um total de 70 residências agrupadas em 25 

colocações de seringueiros.  Isso era cerca de 430 hectares por casa, e 1.200 hectares 

por colocação de seringueiros – na prática, mais ou menos de 2 a 3 casas por clareira no 

centro de uma colocação. Essa era a escala que um antropólogo podia cobrir, com ajuda 

dos moradores, usando bússola, relógio e papel quadriculado para traçar o percurso do 

rio em uma escala aproximada, em que o tempo de viagem da canoa correspondia a 

distâncias.  Para localizar pontos à margem do rio traçado dessa maneira, a autoridade 

eram seringueiros que me acompanhavam. Depois, o resultado era transportado para as 

cartas do DNPM. O resultado mostra que muito longe da margem do rio principal os 

seringueiros viviam continuamente debaixo da folha da árvore, como disse mais tarde 

Jaime da Silva Araújo, primeiro presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros e 

citado por Gro Bruntlandt em seu relatório.  

O movimento dos seringueiros inspirados pelo movimento de Chico Mendes  teve 

aí uma grande vitória com o decreto 98.863 de 23 de janeiro de 1990, que  

criou a Reserva Extrativista do Alto Juruá com 500.000 hectares, a partir das lutas dos 

seringueiros do rio Tejo.  Esse decreto foi seguido pelos decretos que criaram a Reserva 

Extrativista Chico Mendes, em 14 de março do mesmo ano, com mais de um milhão de 

hectares, e pela criação de outras duas reservas em Rondônia e no Amapá. 

Poucos sabem que a partir da assinatura desse decreto de criação, em janeiro de 

1990, havia um prazo de dois anos para implementar a Reserva, após o qual caducaria o 

próprio decreto—o prazo ia portanto até janeiro de 1992. Como não havia portaria nem 

manuais para implementar uma Reserva Extrativista, e como dentro do próprio IBAMA 

não havia nenhuma equipe encarregada da tarefa, a própria Associação de Seringueiros 

propôs-se – por sugestão de funcionários do órgão a Antonio Batista de Macedo—a 

realizar o processo de regulação dentro do prazo, em convênio com o IBAMA. O plano 

para essa tarefa constava de três peças: um Plano de Uso, um Levantamento 

Socioeconômico, um Cadastro de Moradores e um Mapa.   

Um primeiro instrumento foi o Cadastro de Moradores, feito juntamento com a 

coleta de dados socio-econômicos por uma equipe de oito canoas tripuladas cada uma 

por um guia-seringueiro e por um técnico ou professor a serviço da Associação. 

Enfatizo que a Associação, junto com o Conselho Nacional dos Seringueiros 

representado no Juruá por Antonio Batista de Macedo, foi a entidade responsável pelo 
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trabalho com apoio em alianças que incluíram—lembrando aqui que já para a 

justificativa do decreto de criação havia sido fundamental a contribuição dos biólogos 

Adão Cardoso e Keith Brown Jr. da UNICAMP e de Eliane Cantarino O´Dwyer da 

UFRJ-- o apoio técnico e militante do CEDI de São Paulo (Beto Ricardo, autorizando e 

apoiando a participação da cartógrafa Alicia Rolla, bem como de Maria Clara e de 

Andre Villas-Boas) e do CEDI do Rio, que cedeu Mariana Pantoja. A esse equipe  

juntaram-se Terri Vale de Aquino e Antonio Alves, vindos de Rio Branco, e Rosimeire 

Castro, de Cruzeiro do Sul.  A nona canoa era a do txai Siã Kaxinawá que ganhou 

câmera e piloto para filmar o processo, cujo produto é o filme Tinton-Renê.  

O segundo instrumento para a regularização da área da Reserva foi o Plano de 

Uso feito a partir da contribuição dos moradores durante o processo de cadastro e em 

assembléia, sem orientação nem presença de técnicos do IBAMA.  

O terceiro instrumento foi o mapa de moradores, feito no CEDI, pela cartógrafia 

Alicia Rolla, baseado nos croquis feitos por uma das equipes de canoa, com apoio em 

uma imagem de satélite em preto e branco, e em meus próprios mapas de rios feitos 

com bússola, relógio e papel quadriculado. O mapa abaixo mostra o resultado.   

Figura 3. O padrão de ocupação de colocações de seringa.  

 
O quadrilátero em destaque corresponde ao Riozinho da Figura 2.  
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O cadastro e o mapa, feitos em 1990, mostrou 900 habitações no território que era 

dado como vazio (Fig. 3). Reparem que isso são aproximadamente 1.000 casas para 

500.000 hectares, ou 500 hectares por casa (como isso é possível?).  Esse padrão era um 

pouco menos denso do que o de 430 hectares dos do Riozinho (que medi quadriculando 

o mapa e contando os quadradinhos). Curiosamente, quanto mais longe da margem do 

rio principal, mais densa era o povoamento de seringueiros. As imagens de satélite 

também mostravam indícios desse padrão, mostrando pontos que correspondiam aos 

pequenos roçados de seringueiros (na imagem que a Associação comprou, o pixel era de 

30 por 30 metros, ou pouco menos de um décimo de hectare, que não permitia captar os 

roçados muito pequenos mas indicada a localização das clareiras onde se localizavam as 

duas ou três casa de seringueiros que compartilhavam uma colocação).  

Vieram depois várias etapas de atividades locais apoiadas na cartografia. A Figura 

4 representa o uso agrícola do território (em vermelho), e dá alguns exemplos dos 

circuitos percorridos pelos seringueiros em suas estradas de seringa (linhas cinza-

escuro), bem como territórios de caça (manchas cinza).  Um dos usos dessa cartografia 

colaborativa era apoiar a ação de fiscais-colaboradores contra a “invasão” de caçadores 

comerciais nas fronteiras da reserva (Figura 4, esquerda).  

Figura 4. Mapas colaborativos.  
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Como ficou mais claro ainda com a pesquisa de campo de Augusto Postigo, já na 

era do GPS, dos laptops e dos SIG, a floresta era atravessada por caminhos ligando 

vizinhos, estradas de seringueiras, trilhas de roçados, piques de caçada—uma rede que 

expressava as formas de vida social dos seringueiros, que longe de serem judas errantes 

isolados na selva, como os descreveu Euclides da Cunha, ligavam-se uns aos outros por 

extensas redes de parentesco, pela circulação de produtos da floresta e por festas e 

atividades religiosas. Com esses recursos, ficou ainda mais clara a competência 

cartográfica dos moradores da floresta, capazes de situar individual cada árvore de 

seringa de suas estradas em cartas virtuais independente do papel e da escrita.   

Figura 5. Mapas da Estrada do Igarapé da Jarina, rio Bagé.  

 
Augusto Postigo e Antonio Barbosa de Melo, 2010. 

 

Antonio Cunha, 2010 (sem apoio de GPS). 
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Queria chamar a atenção para duas lições associadas a esse efeito de visibilização. 

A primeira é a importância da aliança entre técnicos e acadêmicos e movimentos sociais 

locais (aqui representados por sindicalistas como Francisco Barbosa de Melo) e 

nacionais (Chico Mendes). Essa aliança permitiu integrar dados produzidos pelas cartas 

do Radambrasil com à experiência local dos moradores da floresta. Em suma, a 

cartografia da ditadura foi apropriada e utilizada pelo coletivo de seringueiros em 

coalização com uma rede de apoio técnico.  

Há uma outra lição. A “verdade do chão” dos seringueiros condizia com as 

normas do movimento agrário nacional da década de 1980. O território da Reserva 

Extrativista reinvidicado pelos seringueiros tinha que ser coletivo, indiviso em lotes, 

inalienável. Ouvimos várias vezes dizer que isso era impossível juridicamente porque o 

Estado não podia conceder terras a “particulares” sem licitação, que não existia 

propriedade coletiva, que a idéia não seria aceito pelos seringueiros—que perderiam 

assim direitos a titulos de propriedade individuais sobre lotes.  Era juridicamente 

impossível e inviável da prática. Mas Chico Mendes, Osmarino Amâncio, Raimundo de 

Barros e outros, todos eles sindicalistas seringueiros, insistiram nessa idéia, que era por 

sua vez inspirada nas Terras Indígenas, na época ainda chamadas de “Reservas”.  

Aprendi aí, e também com os Procuradores Federais, que a lei e sua aplicação não 

têm caráter absoluto, sofrendo uma espécie de evolução sob o influxo das forças vivas 

da sociedade. O que era impossível foi decretado, e assim surgiu o conceito de áreas 

protegidas, de propriedade da União e usufruto coletivo por comunidades tradicionais – 

naqueles casos, seringueiros para os quais a agricultora não era o uso principal do 

território, e que na prática demandavam 500 ha de floresta em média por família, tudo 

considerado. Em conjunturas históricas de transição, é preciso exigir mesmo aquilo que 

parece irreal ou impossível. Não se contentem com o que já foi dito, ou que já foi feito, 

ou que as convenções internacional legitimam—exijam o impensável.  

TODO MUNDO É CARTÓGRAFO 

Vimos nesse seminário que uma função da cartografia é a de instrumento de 

Estado e de poder. Isso significa que a cartografia produz afirmações gráficas que têm 
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efeitos no mundo e têm também a função de convencer e de persuadir. É disso que falei 

até agora.  

Mas a cartografia é também uma atividade de conhecimento. A cartografia 

unificada em uma base cartográfica única uniformiza o mundo em formato, ao mesmo 

tempo que estabelece um espaço onde Estados podem agir—por exemplo enviando um 

míssil ou um drone para um ponto qualquer do globo—e que por outro lado exigem 

uma imagem positiva de ordem e planejamento.  

Mas além da cartografia universal, ou ao lado dela, há uma variedade expansiva 

de modos de paisagem, que incluiem as paisagens em que árvores são vivas e animais 

são gente. Há muitos modos de conhecimento, e ao lado dos obtidos de satélites 

geoestacionários há os que vêm de viagens xamânicas e pela incorporação de espíritos 

ancestrais. Há muitos modos de relacionar pessoas e coisas, que ao lado do comércio 

incluem aqueles em que o insulto aos animais caçados é punido por donos-guardiães.  

Esses domínios devem e podem continuar a existir no futuro, em sua multiplicidade. Da 

mesma maneira, as cartografia de gente comum não precisam ser substituídos pelas 

cartografias modernas e suas ontologias associadas.  

Aprendemos nesta conferência, dos cartógrafos profissionais a não confundir 

mapas com croquis.  

Respeito essa distinção, e se quiserem podemos então distinguir a cartografias e 

cartopráticas, sendo estas últimas as atividades que localizam pessoas e atividades em 

ontologias espacializadas. A cartografia no sentido científico-estatal indica a pretensão 

de situar pessoas e coisas em um espaço único e convencionalizado pela ontologia 

cartográfica onde escala, projeções e legendas são padronizadas.   

Como antropólogo, contudo, aprendi que a capacidade de adquirir, processar e 

aplicar a experiência do espaço é comum a todos os povos humanos, e não depende de 

formação especializada ou técnica. Essa capacidade encontra-se muito refinada entre os 

navegadores da Polinésia que sem sinais de satélite fazem viagens oceânicas no Pacífico 

gravando seus waypoints com varetas de pau articuladas com cipós, e é agudíssima nos 

aborígenes capazes de seguir linhas onde seus antepassados deixaram songlines ao 

longo de centenas de quilômetros nos desertos australianos, está presente nos caçadores 

indígenas que acham o rumo guiando-se pelas vertentes de colinas, pela mudança da 
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vegetação, pela direção do vento e pelo curso das águas, mesmo sem o sol e sem as 

estrelas. Está presente nos mateiros que criam circuitos fechados interligando centenas 

de seringueiras na floresta voltando ao ponto de partida após meandros cheios de sub-

circuitos que recobrem centenas de hectares de floresta diversa.  

Há uma ciência do espaço inscrita no habitus do corpo de indígenas e de 

camponeses, de jangadeiros e pescadores caiçaras, e que cada um de nós, moradores de 

cidades, também possui. Essa ciência localiza o corpo do viajante num conjunto de 

posições conectadas por movimentos virtuais que constituem um grupo de movimentos, 

o qual se desenvolve em nós, enquanto crianças, como uma capacidade de fazer 

operações de ir e vir, de compor movimentos e conectá-los em trajetos, como no jogo da 

macaca. Nós compartilhamos essa capacidade de orientação e de movimentação em 

espaço de pontos, marcas e de impressões com pássaros, insetos, peixes, onças e 

formigas—dotados como nós de perceptores, de processadores, e de sistemas de 

orientação que extraem informação de pontos de referência.  

Em suma, a antropologia ensina que todos nós somos receptores de GPS e todos 

nós utilizamos de SIGs embutidos em nossos corpos e mentes. Há portanto cartopráticas 

que são ciências populares associadas a multiplas ontologias, e que não se confundem 

nem devem ser invisibilizadas pela ontografia universal que implanta cada fragmento da 

experiência num geóide único.  Corpos são GPSs portáteis e embutem SIG tradicionais; 

mas nada impede que cartografias tradicionais – esses híbridos da experiência espacial 

com a representação gráfica-- possam canibalizar essas tecnologias a seu serviço, de 

forma a dialogar com as ontografias universais.  

A construção de cartas gráficas não precisam ser escravas da tecnologia, e essa foi 

uma das lições mais importantes que aprendi com o professor Foster Brown Jr. no Acre.  

Ele e colaboradores como Andrea Alechandre, da UFAC, ensinava a seringueiros a 

colocar no papel sua competência cartoprática fazendo mapas de roçados e de estradas 

de seringa usando cordão e papel, relógio e bússola. E se não tiver isso à mão, a batida 

do coração também serve – afinal, dizem que era assim que Galileu media o tempo em 

suas experiências com planos inclinados. Era mais ou menos assim que eu mesmo tinha 

mapeado o percurso meândrico dos igarapés e grotas dos rios Tejo e Amônia por volta 

de 1983.  
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Há métodos elaborados e indispensáveis para “olhar a terra do alto”, como diz o 

título da tese de Augusto Postigo, e de aguçar esse olhar com imagens obtidas com 

sensores múltiplos, integrando-as com todo tipo de verdades do chão. Mas é preciso 

manter as capacidades cartográficas tradicionais—e ser capaz de calibrar 

reciprocamente a  precisão do GPS e a percepção dos métodos tradicionais de obter a 

orientação no espaço. A sabedoria cartográfica está aqui em ser capaz de fazer o trânsito 

entre esta visão do alto e a cartografia pé-duro que é suficiente para cartografar roçados, 

trilhas de seringueira, rotas e contornos utilizados – assim como fazem povos marítimos 

da Polinésia e Nômades aborígenes da Austrália. Pois não se trata simplesmente de 

fazer mapas locais com métodos de pouca intensidade técnica: trata-se de reconstituir a 

existência de entes, relações, percursos, na escala dos atos e técnicas humanas, com 

autonomia ontológica e tecnológica  

Há uma diferença profunda que marca a época e a cultura moderna como 

distinta das culturas e civilizações que proliferam na América e em outras partes 

do mundo. Na época moderna emerge o conceito e a prática do espaço absoluto e 

do tempo absoluto com Newton, e o uso de sistemas de coordenadas com 

Descartes. A chave da eficiência do método cartesiano é que ele digitalizou a 

geometria, e permitiu assim digitalizar o espaço geometrizado. As coordenadas 

digitais transformam a experiência de de lugares e de tempos em números, que 

podem ser processados pelo cálculo e reconvertidos em caminhos no futuro. Em 

vez da estimativa da trajetória da flecha sob o efeito do vento, e da rota a seguir 

pela canoa face à corrente contrária, o físico e o engenheiro aprenderam a calcular 

com numeros. Isso teve duas consequências. Uma delas foi a separação entre a 

competência de pessoas comuns para se movimentar na terra em que trabalham, 

nas águas em que navegam, nas trilhas que percorrem – e uma ciência digitalizada 

do cálculo de trajetórias.  Outra consequência foi a emergência de um fosso entre 

o lugar e o espaço, isto é, a entre o conjunto de marcas da experiência associada a 

histórias pessoais e coletivas e a eventos cósmicos e terrestres, e um tempo de 

relógio e a um espaço abstrato.  

Hoje o cálculo que era monopólio de cartógrafos-engenheiros foi democratizado 

por calculadoras e por celulares. Mas  continua a valer a oposição entre os hábitos 

corporais que conectam pessoas ao ambiente, tendo como referência ciclos cósmicos e 

vitais, e pontos de referência sagrados e míticos, e a ontologia da terra-geóide, associada 

a sistemas coordenados e a um tempo de precisão atômica sem os quais não funcionam 

GPS. Aqui é apropriada uma analogia que vem de uma conferência proferida pelo 

grande físico Hermann Weyl em Barcelona no começo do século: o espaço-tempo 

newtoniano é como um conjunto de prédios de apartamento fixo no qual pessoas e 
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famílias transitam sem alterá-lo em nada.  Enquanto isso, o espaço-tempo de mundos 

tradicionais é como a casa móvel de um caramujo que ele carrega junto com o corpo.  

A relação entre os dois tipos de saberes e de competências é do mesmo tipo que a 

relação que há entre conhecimento tradicional e conhecimento científico. Há quem 

pense assim: as cartografias locais têm escalas incomensuráveis, e só o Atlas global 

pode unifica-las.  Mas não esqueçam que essa é apenas uma maneira de ver as coisas: 

pois o mecanismo inverso também é possível, e que consiste em encaixar o sistema do 

mundo no universo narrados pelos mitos de criação, em cujo cosmo se situam agora os 

países, rios e oceanos do resto do mundo, visto agora da perspectiva unificadora de um 

mundo indígena. Precisamos ter a sabedoria de transitar de um para outro, e de respeitar 

esses dois trânsitos—e renunciar à ânsia de reduzir todas as ontologias a uma única que 

é a nossa.  

Figura 6. Um mapa de Francisco Barbosa de Melo (Chico Ginu). 
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Voltando ao início dessa conferencia, hoje em dia as técnicas da cartografia 

cartesiana tornaram-se acessíveis, possibilitando a ruptura do monopólio cartográfico-
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estatal e criando o campo das lutas cartográficas.  Mantenhamos porém competências 

espaciais tradicionais. Elas são também úteis para usarmos sem feitiçaria supersticiosa 

os aparelhos como GPS e os sistemas de conhecimento como os SIGs, e os métodos de 

obter conhecimento como sensores remotos e de transmissão de conhecimento pela 

rede.  

Caçadores podem é comprar um GPS e aprender a usá-lo para se orientar na 

mata, assim como Caiçaras utilizam GPS para navegar pela costa. Mas seria um 

desserviço para a multiplicidade de conhecimentos esquecer as artes de observar 

estrelas e sol, de ouvir pássaros-professores sobre os eventos climáticos, de ler 

gradientes de altitude para se localizar nos topos de serra. E há também uma razão 

de segurança para isso. Em uma guerra, os GPS de todo o mundo podem de um 

momento para outro ser desativados pelo Departamento de Defesa norte-

americano, ou podem ter seu sinal corrompido, assim como a rede pode ter seus 

hub desarticulados. Como disse Viveiros de Castro, está na agenda a luta pela 

autonomia ontológica dos povos, e essa autonomia ontológica requer a 

combinação das técnicas tradicionais do espaço assim como a canibalização das 

técnicas modernas de cartografia.  Pode-se argumentar que sempre que um povo 

indígena utiliza um machado de metal ele abandona para sempre o machado de 

pedra. E acho que isso é verdade se considerarmos o uso técnico do machado em 

sua função de cortar árvores em um tempo dado. Mas os mesmos Krahó que 

deixaram para trás esse uso técnico reclamaram da USP a devolução de antigos 

machados de pedra que têm para ele valor ritual e religioso.  

O SIG não depende da compra de uma chave que abre um programa feito à 

distância. Pegue várias folhas de papel transparente, e faça em cada uma delas um 

croquis, usando cores distintas de quiser, cada uma delas com uma classe de 

informação, uma ontologia. Combine por superposição essas folhas à vontade, e 

eis aí um SIG em uso. Um SIG ambulante atua quando o agricultor observa um 

solo arenoso e associa a ele o plantio da melancia, e um solo arenoso-argiloso e 

pensa na mandioca, ou vê um baixo enxarcado e o vincula a enchentes periódicas, 

ou um bosque de frutos do murmurú e pensa em manadas de porcos-do-mato: um 

SIG é um pacote de relações espaciais e temporais entre dados da experiência. Um 

pixel é uma unidade de percepção—como quadricular um terrno em torno da casa 

e atribuir a ele uma pontuação conforme a abundância de seringueiras ou de 

castanheiras. A precisão de GPS não é necessária para o navegador que identifica 

com a precisão necessária—e maior do que a do aparelho—o porto fluvial que 

deseja atingir “computando” o número de voltas e objetos de referência que utiliza 

para saber que chegou onde deseja. 

E necessário que aprendamos a ver e a reconhecer os sistemas de produção e de 

transmissão de conhecimentos e de saberes locais. Estes não são apenas conhecimentos 

sobre plantas e sobre animais e seus usos. São sistemas integrados –são SIGs – de 

conhecimentos sobre lugares e eventos a eles associados, sobre entes visíveis e 

invisíveis que nem sempre se deixam reduzir a fronteiras e a pontos (como Omar tão 

bem mostrou), são habilidades do corpo e da mente (para emprestar uma linguagem 
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modernamente usada por Ingold e cuja matriz remonta aos monges sábios da Idade 

Média que chamavam isso de habitus ou dispositivos-corporais adquiridos e fixados).  

Defendendo os direitos territoriais de povos indígenas e de comunidades 

tradicionais. Defendemos também os seus direitos a terem seus patrimônios de 

conhecimento reconhecidos. Esses direito inclui o de terem a possibilidade de transmitir 

aos filhos e aos netos saberes e técnicas sobre a natureza e sobre a sociedade, incluindo-

se aí a capacidade de localizar-se em ontologias próprias que são—como vimos em 

depoimentos dos povos indígenas—povoadas por lugares sagrados, por encantados, por 

chão pisado de toré e por inscrições deixadas pelos antepassados. Devemos refletir 

sobre a importância de ensinar cartografias novas junto com o reconhecimento e a 

conservação das técnicas tradicionais de viver no mundo—sob pena de estarmos 

contribuindo para uma subordinação material de pessoas ao capital técnico em uma 

escala gigantesca. 

*** 


