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INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi facultado à sociedade civil 

organizada o acompanhamento das políticas públicas. A possibilidade de encaminhar e acompanhar políticas 

públicas aliada a práticas de pesquisa que utilizam técnicas de mapeamento social, ou, cartografia social, 

tem fortalecido as reivindicações de povos indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, 

ribeirinhos, pescadores artesanais, piaçabeiros, faxinalenses, povos de fundos de pasto, afro-religiosos, 

ciganos, entre outros povos e comunidades tradicionais. 

Poderíamos, atualmente, nos referir no Brasil, a mais de uma dezena de identidades 

emergentes. Tais identidades combinam situações históricas, como no caso dos ciganos, com situações 

contingentes, do mesmo modo que articulam mobilizações de livre acesso aos recursos naturais e de 

garantia de direitos territoriais que asseguram sua reprodução física e social. Assim, tais técnicas de 

pesquisas podem auxiliar povos e comunidades tradicionais na identificação e explicitação de situações 

sociais e demandas coletivas relevantes, como reivindicações territoriais, culturais, educacionais e saúde. 

No bojo das experiências de cartografia social, do Projeto Nova Cartografia Social da 

Amazônia podemos citar alguns trabalhos resultantes da reflexão crítica em torno das práticas de pesquisa 

de mapeamento social, são eles: Farias Júnior (2009), Pereira Junior (2009), Almeida (2009), Almeida e 

Santos (2008), Almeida e Souza (2009), Almeida; Shiraishi Neto e Martins (2005) e outros trabalhos que 

desdobraram em teses e dissertações, como Farias Júnior (2008). Além de uma centena de fascículos1. No 

entanto, o trabalho intitulado “A guerra dos mapas” de Almeida (1994), é considerado um marco para os 

trabalhos de pesquisa de cartografia social. 

No entanto, este trabalho, especificamente, refere-se às experiências de pesquisa 

desenvolvidas no baixo rio Negro, junto aos autodefinidos Quilombolas do Tambor, município de Novo Airão, 

Amazonas, que culminaram na publicação de 02 fascículos intitulados “Quilombolas do Tambor” (2007) e 

“Ribeirinhos e quilombolas: ex-moradores do Parque Nacional do Jaú” (2007) e 01 relatório de pesquisa 

intitulado “Caracterização sócio-economica dos ex-moradores do Parque Nacional do Jaú” (2007), e em uma 

dissertação de mestrado intitulada “Tambor urbano: deslocamento compulsório e a dinâmica social de 

construção da identidade quilombola” defendida em 2008, no Programa de Pós-Graduação Sociedade e 

Cultura na Amazônia-UFAM. 

  

                                                            
1 Os materiais (livros, fascículos, mapas) produzidos no âmbito do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia-PNCSA estão disponíveis para 
download gratuito do sitio www.novacartografiasocial.com. Atualmente, o PNCSA tem publicado 21 livros, 05 mapas sínteses , mais de 100 
fascículos e 15 documentários de TV em parceria com a TV FUTURA e GLOGO CIÊNCIA. 
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OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de construção dos chamados 

“mapas situacionais”, pelos autodefinidos Quilombolas do Tambor, rio Jaú, Novo Airão, Amazonas, no 

âmbito de práticas de pesquisa que possibilitam a realização de chamada cartografia social. Tais práticas de 

pesquisa criam condições de possibilidade tanto para os povos e comunidades tradicionais, que podem 

através das publicações encaminharem reivindicações, assinalando tudo aquilo que for relevante para eles, 

quanto para o desenvolvimento de pesquisas antropológicas, pois explicitam dinâmicas sociais de 

autodefinição, objetivadas em movimentos sociais, concernentes a processos étnicos, culturais, conflitivos, 

religiosos, produtivos e de uso dos recursos naturais. Tais explicitações possibilitam análises 

antropológicas. 

 

 

METODOLOGIA 

Os mapas situacionais dos autodefinidos Quilombolas do Tambor foram construídos a 

partir de Oficinas de Mapas realizadas no âmbito do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia-PNCSA, 

segundo Almeida et al.: 

 

Os mapas situacionais remetem a ocorrências concretas de conflito em 

regiões já delimitadas com relativa precisão e objetivaria delimitar 

territorialidades especificas, propiciando condições para uma descrição 

mais pormenorizada dos elementos considerados relevantes pelos agentes 

sociais em pauta para figurar na base cartográfica. (ALMEIDA et. al., 2005, 

p. 101) 

 

Tratando-se da disciplina antropologia, a cartografia social pode ser considerada uma 

técnica que permite a etnografia uma descrição minuciosa das situações sociais e seus espaços. Tal grau de 

descrição do “espaço social” não pode ser observado das etnografias “clássicas”, pois os croquis, mapas e 

cartas eram elaborados ainda com cunho militar de interesse para as forças coloniais, ou abrangiam 

somente aquelas áreas prioritárias para os antropólogos, ou eram meramente ilustrativos, indicando vilas, 

povoados, rotas e divisões administrativas. Ou seja, quando utilizados mapas nas etnografias clássicas, eles 

possuíam escalas pequenas, com escassos detalhes das situações sociais analisadas. Valia-se 

principalmente do texto como o único recurso narrativo. 

Consideramos, assim, o mapa situacional como um elemento descritivo útil para a 

etnografia moderna, pois possibilita para o antropólogo, além de possuir escalas grandes, ele explicitação 
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uma diversidade de situações sociais espacializadas, como a apropriação dos recursos naturais, processos 

de ocupação do território ou a desocupação, via deslocamentos compulsórios, como ocorreu com parte da 

Comunidade do Tambor após a criação do Parque Nacional do Jaú. Os mapas situacionais somam aos 

recursos “clássicos” utilizados pela antropologia, como caderno de campo e fotografias, mais recentemente, 

vídeos. 

Assim, os mapas situacionais são acompanhados de depoimentos dos agentes sociais 

que, dependendo da situação social, podem narrar sua história social, ou acontecimentos míticos narrados 

propositalmente a fim de respaldar um ponto de vista político, que pode ser uma reivindicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da análise dos mapas situacionais produzidos no âmbito das Oficinas de Mapas 

com os autodefinidos Quilombolas da Comunidade do Tambor, foi possível observar uma série de situações 

sociais apoiadas por narrativas que demonstravam a dinâmica social de ocupação territorial com a 

constituição de “territorialidades específicas”, e a tudo o que o conceito remete. Para Almeida o conceito de 

“territorialidades específicas”, pode ser usado: 

 

[…] para nomear as delimitações físicas de determinadas unidades 

sociais que compõem os meandros de territórios etnicamente 

configurados […] que podem ser consideradas, portanto, como 

resultantes de diferentes processos sociais de territorialização e como 

delimitando dinamicamente terras de pertencimento coletivo que 

convergem para um território. (ALMEIDA, 2006, p. 25) 

 

Podemos ainda, aprofundar nossas discussões em torno do termo quilombo. É possível, 

a partir dos agentes sociais que se definem atualmente Quilombolas do Tambor, refletir criticamente sobre o 

significado “clássico” e petrificado do termo quilombo. Primeiramente imposto pela legislação colonial a 

partir do Conselho Ultramarino de 1740 e posteriormente cristalizado por legisladores, juristas e 

historiadores.  

Observamos que o termo tal como é colocado pela literatura colonial, pouco ou nada 

tem haver com a realidade, não corresponde a realidades empiricamente observáveis. No caso do Tambor, 

ou de outras situações concretas na Amazônia, prevalecem situações sociais designadas a partir de 

expressões localizadas, como muitas vezes como “lago dos pretos”, “família dos africanos”, “colônia dos 

maranhenses”, “beco dos pretos” ou “rio dos pretos”, como é o caso do rio Paunini, área de antiga ocupação 

das famílias negras do rio Jaú: 
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Rio dos Pretos, porque lá só morava mais era preto, ai chamavam Rio dos 

Pretos… o regatão que passava, “esse ai é o Rio dos Pretos”. Porque Rio 

dos Pretos, naquele tempo, querendo dizer Rio dos Pretos, para ele tava 

desclassificando, desclassificando a gente que era preto, para não chamar 

moreno, que era uma coisa… chamava preto, não é que nem hoje em dia, 

porque antigamente, era uma desclassificação chamar Rio dos Pretos, 

hoje em dia não, hoje em dia é uma classificação, porque somos pretos 

mesmo, somos neguinho, é negro [Seu Jacinto, 74 anos – 1º tesoureiro da 

Associação de Moradores Remanescentes de Quilombo da Comunidade 

do Tambor – Novo Airão, 19-02-08]. 

 

A antropologia propõe assim, a “ressemantização” do conceito de quilombo. Para 

Almeida, a análise contemporânea teria que proceder a ruptura da categoria histórica acrítica. Para o autor, 

“[…] se deveria trabalhar com o conceito de quilombo considerando o que ele é no presente… é sim 

discutir como essa autonomia foi sendo construída historicamente…” (ALMEIDA, 2002, p. 53-54). Esta nova 

interpretação com conceito de quilombo consiste em analisar: 

 

A autonomia no processo produtivo e o não reconhecimento da autoridade 

do “dono”, sem pagar renda, foro, ou meia, sem acatar a autoridade 

histórica recolocada a força de uma identidade emergente, antes mesmo 

da abolição formal em 1888, enunciadora de um campesinato livre, que 

enquanto subordinado conhecera situações diversas, tanto da experiência 

do quilombo, quanto da captura e do retorno à senzala nas proximidades 

da casa-grande. (ALMEIDA, 1996, p. 18) 

 

A partir das situações sociais indicadas pelos autodefinidos Quilombolas do Tambor, 

percebemos a dinâmica social e as formas de apropriação dos recursos naturais que legitimam a 

reivindicação territorial, como por exemplo, as “antigas” estradas de seringa e os castanhais. Que além dos 

são apropriados familiarmente, foram indicadas situações onde a apropriação é coletiva, como o Castanhal 

da Ponta da Terra, utilizado por todas as unidades familiares para a coleta de castanha a ser utilizada na 

preparação de alimentos. Podemos observar ainda, áreas de pesca artesanal e áreas de plantio, as 

denominadas “roças”. 

Foram identificadas ainda, formas de cooperação simples, como o “ajuri”. Tais formas 

de cooperação podem ser analisada pela antropologia como formas de coesão social, tal como os festejos 

onde são estabelecidos laços de afinidade, como “compadre de fogueira”, “primo de fogueira”. Ainda, 
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puderam ser descritas as práticas tradicionais das parteiras, surgindo daí uma relação designada como 

“filhos de pegação”, esta relação se estabelece na hora do parto, entre a parteira e a criança, onde a criança 

quando adulto manterá uma relação de respeito, como tomar benção, da parte do partejado, a designação 

que registramos, é “mãe velha”. 

Observamos na construção do mapa situacional, neste caso, dos Quilombolas do 

Tambor, que os traumas são relatados com mais força. As narrativas, neste caso, indicaram parentes e 

amigos que foram deslocados compulsoriamente a partir da implantação do Parque Nacional do Jaú, em 

1980. Ou ainda, as práticas autoritárias e restritivas inerentes a implantação de Unidades de Conservação de 

Proteção Integral sobre terras tradicionalmente ocupadas, como a violência física, psicológica e a exclusão 

social. 

Por fim, o mapa possibilitou uma visão das territorialidades específicas reivindicadas 

pelos autodefinidos Quilombolas do Tambor, tais áreas abrangiam uma gama de situações culturais, sociais, 

religiosas e econômicas. Foi a partir da Oficina de Mapas e dos croquis feitos pelos quilombolas, o que nos 

possibilitou dimensionar aproximadamente o seu território. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos de pesquisa que envolve as práticas de cartografia social têm sempre 

uma dupla utilização, pois acorre que os mapas situacionais são quase sempre apropriados pelos agentes 

sociais envolvidos na sua elaboração. Dessa forma temos um mapa dinâmico, que freqüentemente sofre 

alterações, pois está diretamente ligado aos interesses daqueles que o construiu, o seu conteúdo é 

situacional e o conhecimento produzido a partir dele diz respeito a reivindicações do presente.  
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