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Canção do dia de sempre 

 

Tão bom viver dia a dia... 

A vida assim, jamais cansa... 

Viver tão só de momentos 

Como estas nuvens no céu... 

E só ganhar, toda a vida, 

Inexperiência... esperança... 

E a rosa louca dos ventos 

Presa à copa do chapéu. 

Nunca dês um nome a um rio: 

Sempre é outro rio a passar. 

Nada jamais continua, 

Tudo vai recomeçar! 

E sem nenhuma lembrança 

Das outras vezes perdidas, 

Atiro a rosa do sonho 

Nas tuas mãos distraídas... 

 

Mario Quintana 
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JAB 
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BARATA, Júlia A. “Mapeamento Biorregional por Comunidades Tradicionais:  proposta de 

educação popular como ferramenta de mudança social.” Salvador, 2014.  

 

 

RESUMO 

O Mapeamento Biorregional é um instrumento de luta e aquisição de poder destinado a 

comunidades tradicionais, a partir da sistematização e discussão com enfoque na educação 

popular e ambiental. O resultado dessa construção tem como produto mapas temáticos 

vinculados à cultura, território, histórias e empoderamento da comunidade, combinando 

conhecimento científico ao tradicional e estabelecendo processos participativos de ação 

consciente e integrada. Ao mesmo tempo, fortalece o sentido de responsabilidade cidadã e de 

pertencimento a uma determinada localidade. O objetivo do presente trabalho é realizar uma 

análise da ferramenta do mapeamento adaptada às comunidades tradicionais, sendo esse visto 

como instrumento de mudança social. Essa demanda foi identificada pela necessidade de um 

documento identitário que fosse produzido pela e para a própria comunidade e que tivesse a 

capacidade de realizar diagnóstico, prognóstico e planos para a(s) região(ões). Iniciado no 

primeiro semestre de 2011, o trabalho ainda está em curso na comunidade de Matarandiba, no 

município de Vera Cruz e já foi realizado em cinco comunidades localizadas entre as regiões: 

do Baixo Sul, Graciosa e Baixinha no município de Taperoá e Galeão no município de Cairú; 

e do Recôncavo Baiano, Vale do Iguape e Engenho da Cruz no município de Cachoeira. 

Durante o processo, está sendo feito um levantamento das diversas metodologias e dinâmicas 

que ocorrem nas oficinas, além do registro bibliográfico e fotográfico. Essa organização e 

junção do conhecimento adquirido ajudam na estruturação de uma biblioteca de informações 

que serve como base para composição desse processo e possibilita que as comunidades criem 

mais autonomia para confeccionarem seus mapas.  

 

Palavras-chave: território, autonomia, linguagem, comunicação, conhecimento tradicional. 
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BARATA, Júlia A. "Bioregional mapping by Traditional Communities: Proposal of popular 

education as a tool of social change." Salvador, 2014.  

ABSTRACT 

The Bioregional Mapping is an instrument of struggle and empowerment for traditional 

communities from the systematization and discussion focusing on popular and environmental 

education. The result of this construction has the product thematic maps related to culture, 

territory, stories and community empowerment, combining scientific knowledge with 

traditional and establishing participatory processes of conscious and integrated action. At the 

same time, strengthens the sense of civic responsibility and belonging to a particular locality. 

The objective of this study is to analyze the mapping tool adapted to traditional communities, 

this being seen as an instrument of social change. This demand was identified for the need for 

an identity document that was produced by and for the community itself and that had the 

ability to perform diagnosis, prognosis and plans for the region (s) (s). Started in the first half 

of 2011, the work is still ongoing in the Matarandiba community in the municipality of Vera 

Cruz and has been conducted in five communities located between the regions: the Lower 

South, Graciosa and Shorty in the municipality of the city and Galeão Taperoá of Cairú; and 

Recôncavo Baiano, Vale do Iguape and the Engenho da Cruz  in the city of Cachoeira. During 

the process, a survey is being made of the various methodologies and dynamics that occur in 

the workshops, in addition to bibliographic and photographic record. This junction 

organization and the knowledge gained help in structuring a library of information that serves 

as a basis for this composition process and enables communities to create more autonomy to 

its fabricate maps.   

 

Keywords: territory, autonomy, language, communication, traditional knowledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Foto 1: Mapa Biorregional: “A Cultura Beiradeira da região do Baixo Sul – BA.”.........15 

Foto 2: Um retrato da escrita etnográfica através da observação participante.................17   

Foto 3: Atividade do “Guerreiros Sem Armas.”...................................................................26  

Foto 4: O dendê sendo tratado...............................................................................................29 

Foto 5: O trabalho em círculo.................................................................................................31 

Foto 6: Painel da coleta histórias............................................................................................33 

Foto 7: A linguagem sendo representada através dos desenhos das crianças....................34   

Foto 8: Oficina de Capacitação das comunidades do Vale do Iguape................................35 

Foto 9: Interação sendo realizada..........................................................................................36 

Foto 10: Pesquisas sendo divididas e realizadas na Comunidade do Engenho da Cruz...39 

Foto 11: Oficina de campo na Comunidade de Graciosa.....................................................40 

Foto 12: O processo de reconhecimento................................................................................45  

Foto 13: Retrato metodológico...............................................................................................51 

Foto 14: A imagem sendo capturada através da lente do observador...............................52 

Foto 15: Chegada na Comunidade.........................................................................................53 

Foto  16: O  papel das dinâmicas............................................................................................54   

Foto 17: Apresentação da ferramenta do Mapeamento Biorregional................................55 

Foto 18: A escolha do espaço da oficina.................................................................................56 

Foto 19: Visualização da imagem a ser mapeada.................................................................57 

Foto 20: A importância da Cartografia Social......................................................................58  

Foto 21 : A utilização do GPS.................................................................................................59 



 11 

 Foto 22: A ida à campo...........................................................................................................60 

Foto 23: Decalque do mapa base e reconhecimento dos pontos..........................................61 

Foto 24: O colorido da vida.....................................................................................................62  

Foto 25: Finalizando uma etapa.............................................................................................63 

Foto 26: A presença e o papel das crianças...........................................................................64 

Foto 27: Base do Mapa do Território Tradicional Quilombola..........................................65  

Foto 28 : Mapa Biorregional do Território Tradicional Quilombola.................................65  

Foto 29: Base do Mapa Cultura Viva da Graciosa...............................................................66  

Foto 30: Mapa Biorregional Cultura Viva da Graciosa.......................................................66 

Foto 31: Base do Mapa de Pesca e Mariscagem de Graciosa..............................................67 

Foto 32: Mapa Biorregional de Pesca e Mariscagem de Graciosa......................................67 

Foto 33: Mapa Biorregional Abre-te Campo Formoso cheio de tanta alegria..................68  

Foto 34: Mapa Biorregional Água: a fonte da da vida.........................................................68  

Foto 35: Mapa Biorregional Cultura Identidade e Resistência das Comunidades 

Quilombolas.............................................................................................................................69  

Foto 36: Mapa Biorregional Sustentabilidade das Comunidades Quilombolas................69  

Foto 37: A alegria do trabalho conjunto................................................................................70  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO 1 Introdução......................................................................................................13 

 1.1 O referencial sócio- antropológico na construção do Mapeamento 

Biorregional..............................................................................................................................16 

CAPÍTULO 2 Conceituando o Mapeamento Biorregional.................................................25 

2.1 Descrição da ferramenta: idealização e aplicação do Mapeamento Biorregional...21 

2.2 Conceituando os diferentes tipos de comunidade...................................................25 

2.2.1 Comunidade.........................................................................................................25 

2.2.2 Comunidade tradicional.......................................................................................26 

2.2.3 Comunidade de prática.........................................................................................30 

2.3 Linguagem como representação dos modos de vida...............................................32 

CAPÍTULO 3 Elaborando o Mapeamento Biorregional....................................................37 

        3.1 O processo de Mapeamento Biorregional...............................................................37 

 3.1.2 A produção dos Mapas Biorregionais .................................................................43 

3.2 O papel da indicação de uma cartografia social temática.......................................48 

3.2.3 A utilização da “fotocartografia sociocultural” como uma proposta metodológica 

de pesquisa....................................................................................................................51 

CAPÍTULO 4 Construindo o Mapeamento Biorregional...................................................53 

 4.1 Dando vida aos mapas biorregionais através do registro fotográfico.....................53 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................72 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................74 

 

 



 13 

Mapeamento biorregional por comunidades tradicionais: proposta de educação popular 

como ferramenta de mudança social. 

“O conhecimento através do qual se vive não é necessariamente idêntico ao 

conhecimento através do qual se explica a vida”. (JACKSON, 1996, P. 2). 

 

INTRODUÇÃO 

 O Mapeamento biorregional é o processo de construção de saberes tradiconais em 

comunicação com os saberes científicos. Essa ferramenta é aplicada em comunidades 

tradicionais através de uma ação proposta pelo tripé “Ensino-Pesquisa-Extensão” na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). O primeiro trabalho com o mapeamento 

desenvolvido pelo Programa MARSOL (Mar & Cultura Familiar Solidária), coordenado pelo 

Prof. Dr. Miguel da costa Accioly aconteceu no Baixo Sul do estado da Bahia e teve a 

participação direta do canadense Doug Aberley – professor da universidade de Vancouver - 

que introduziu as técnicas e metodologias dos mapeamentos biorregionais que são realizados 

no Canadá. Nessa atividade, que contou com a presença de diversas comunidades costeiras 

tradicionais da referida região, foi produzido um único mapa denominado a Cultura 

Beiradeira da Região do Baixo Sul (Foto 1), tendo o seu processo de construção e formação o 

mês de março do ano de 2009. Este mapeamento, apesar de todo o processo de 

reconhecimento socioeconômico cultural que envolve sua construção, não teve uma utilização 

posterior. Em contrapartida, serviu para divulgação da ferramenta pelo Marsol.  

Dentro desse processo de construção, a Educação Popular assume um papel de 

fundamental importância ao passo que “ela é um saber e uma  teoria que foram sendo 

construídos coletivamente.” À partir da década de 1980, com o processo de redemocratização 

da vida política brasileira, muitos ‘interessados’ passam a assumir cargos e funções de 

“chefia”. Nesse momento da história, começa-se a pensar e investir na construção de um 

Estado regido pela participação popular e voltado para a superação das injustiças sociais. “A 

Educação Popular deixa de ser uma prática subversiva, para ser tolerada internamente nas 

instituições.” Dessa forma, no Ministério da Saúde e em algumas secretarias são criadas são 

criadas coordenações de Educação Popular. Duas delas são: o FORPROEXT (Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras) e a ANEPOP (Articulação 

Nacional de Extensão Popular) (VASCONCELOS, 2011).  

Assim, em 2011.1 ingressei no Programa Marsol como aluna da matéria ACC, hoje 

ACCS (Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade) disponibilizada pelo laboratório 
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da ECOMAR (Laboratório de Ecologia Costeira e Mar & Cultura), localizada no Instituto de 

Biologia da UFBA (Universidade Federal da Bahia); e em 2012.1 me tornei bolsista da Pró- 

Reitoria de Extensão da UFBA (PROEXT/MEC-Sesu) pelo programa de extensão do Marsol. 

Foi nesse percurso que acompanhei como se processou o desenvolvimento da ferramenta do 

Mapeamento Biorregional e a singular importância da produção efetiva de um dos produtos 

desse processo: os mapas biorregionais.  

 De acordo com Oliveira (2000), “o mapa sempre foi um instrumento usado pelos 

homens para se orientarem, se localizarem, se informarem”. Dessa forma, apresenta-se 

enquanto a forma de linguagem mais antiga que a própria escrita, sendo visualizado aqui 

como um veículo de comunicação e com base em Martinelli (2003), “compreendidos como 

uma linguagem que está associada a uma prática histórica.” O trabalho com os mapas 

biorregionais seguem os padrões cartográficos convencionais, entretanto se diferenciam ao 

passo que são produzidos através das fotos e histórias coletadas pelas comunidades, 

fortalecendo o saber popular muitas vezes transmitido pela cultura oral. São “mapas vivos”, 

dessa forma podem ser modificados com base nas mudanças ocorridas com o passar do 

tempo, nas comunidades. Aqui, é importante ressaltar que esses mapas estão destinados às 

Comunidades Tradicionais que estabelecem relações com o meio natural e seus recursos são 

utilizados como meio de reprodução cultural, social e econômica.  

A partir da compreensão de Nogueira (2009), o mapa é um “elemento da comunicação 

visual. É uma forma de comunicar o conhecimento, o que se efetiva somente se o usuário do 

mapa, conseguir obter tal conhecimento ao lê-lo.” Já a palavra mapeamento, tem assumido 

um significado mais amplo no vocabulário (NOGUEIRA, 2009). Assim, a forma de aplicação 

do Mapeamento Biorregional oferece relevância à pesquisa qualitativa, na área das Ciências 

Sociais primeiramente por favorecer a partilha de ideias de diferentes campos do saber e 

proporcionar uma visão mais abrangente do cotidiano sociocultural pelo uso de histórias, 

estórias e imagens desse espaço. Traduzindo-se nessa direção, o presente trabalho aparece 

como uma tentativa de conhecer e revelar as relações socioculturais vividas pelos sujeitos em 

seu território e visualizar de que forma essas interações podem ser relatadas através da 

ferramenta do Mapeamento Biorregional.  
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Foto 1: Mapa Biorregional: “A Cultura Beiradeira da região do Baixo Sul – BA.” – Dentre muitas 

outras informações dos pontos e locais importantes para a comunidade, percebe-se a beleza do 

trabalho artesanal, a identificação dos pontos mais importantes através das cores e dos desenhos e  o 

cuidado em relacionar os signos e símbolos representados. 
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1.1 O referencial sócio-antropológico na construção do Mapeamento Biorregional  

 Nos anos 80 do século XX, apareceu o chamado “Pós-modernismo na Antropologia”, 

também conhecido como “Antropologia Crítica”. Segundo bibliografia recentemente 

produzida nos Estados Unidos ela apresenta como característica principal formulação de uma 

crítica ao texto etnográfico clássico, considerando questões como suas condições de produção, 

o papel do autor, os recursos retóricos utilizados e a ausência, no texto, de uma perspectiva 

crítica mediando a cultura descrita – do informante – em função da cultura para qual se 

escreve, do autor (JORDÃO, 2004).  

 Ao analisar o estilo etnográfico no que tange a pesquisa de campo, em especial a 

temática da relação “sujeito-objeto”, percebo que tanto a pós-modernidade antropológica 

quanto a hermenêutica, apresentam-se sendo questões de importante relevância ao passo que 

aparecem como metodologias científicas. Além disso, alguns temas necessários à 

compreensão de um estudo como esse, são abordados por essa linha de pensamento: a cultura 

como processo composto por vários sentidos; a etnografia como uma representação 

“polifônica da polissemia cultural” e a Antropologia como experimentação arte da crítica 

cultural. 

 Em 1922, com a publicação da obra “Argonautas do pacífico Ocidental” nas Ilhas 

Trobriand, Malinowski proporciona a primeira experiência de trabalho de campo. Tendo 

influências Durkheimianas, fez com que a Antropologia ganhasse autoridade e objetividade, 

com o propósito de legitimar a pesquisa de campo ao passo que transcreve a realidade tal 

como ela se apresenta. Isso foi possível através do que Malinowski denominou como sendo a 

chamada “observação participante” (Foto 2). Assim, seria possível criar um estabelecimento 

de uma distância entre a antropologia e sua cultura e a cultura do grupo estudado. Esse 

distanciamento permitiu uma relação específica entre o pesquisador, o objeto e o leitor. A 

partir dele, foi possível criar nos textos, uma consciência sobre as diferenças humanas no 

mundo. A colaboração de Malinowski ocorreu em relação a sua concepção diferente do 

fazer/pensar, decorrente do relativismo cultural: “Cada cultura deve ser vista como uma 

singularidade em si mesma e não hierarquicamente, como no evolucionismo” 

(MALINOWSKI, 1922).   

 Malinowski realizou um novo modelo de coleta de dados e recolhimento de materiais 

diretamente dos nativos.  Para ele, o pesquisador ativo, é conhecedor das teorias e 
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consequentemente se torna capaz de levantar problemas. Além disso, pontua a importância de 

assegurar boas condições de pesquisa: “viver entre os nativos e aprender a sua língua”. Dessa 

forma, se torna possível a criação de vínculos mais sólidos. E por fim, aparece voltado para a 

aplicação dos métodos especiais de coleta com base nos informantes e o registro das 

evidências, através do diário de campo:  

Pertence a essa classe de fenômenos: a rotina do trabalho diário do 

nativo; os detalhes de seus cuidados corporais; o modo como 

prepara a comida e se alimenta; o tom das conversas e da vida social 

a redor das fogueiras; a existência de hostilidade ou de fortes laços 

de amizade, as simpatias ou aversões momentâneas entre as pessoas; 

a maneira sutil, porém inconfundível, como a vaidade e ambição 

pessoal se refletem no comportamento de um indivíduo e nas reações 

emocionais daqueles que o cercam (MALINOWSKI, 1978).  

 

Foto 2: Um retrato da escrita etnográfica através da observação participante: “Igreja de Santo 

Amaro” localizada na Comunidade de Matarandiba, município de Vera Cruz –Ba.  

Os críticos da Antropologia pós-moderna se apresentam com o objetivo de 

desconstruir o fazer e pensar antropológico. Essa corrente foi influenciada historicamente em 

seu processo de formação, permitindo assim, uma melhor compreensão do papel do 

pesquisador em relação ao seu objeto de pesquisa.   
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 No intervalo de tempo dos anos de 1860 e 1920 – fase de conquista colonial por parte 

do mundo europeu – a antropologia passou a realizar o estudo do “outro”. Com base em seu 

fundamento epistemológico da cientificidade foi possível adquirir uma melhor compreensão 

da natureza e da cultura. A primeira, sendo vista como uma “entidade metafísica” que se 

manifestava em nossa substância comum. Já a segunda, representando a nossa diversidade de 

línguas e a fragmentação do gênero humano. Na década de 20 obras de importante 

repercussão foram publicadas. Em 1922, “Os Ilhéus em Andaman” de Radicliffe Brown e em 

1925 “O ensaio sobre o dom” de Marcel Mauss. Dessa forma é possível afirmar que o 

conhecimento que pretendia ser neutro em relação ao objeto etnográfico substituiu o trabalho 

dos etnólogos – antropólogos de gabinete – na época do evolucionismo. Isso interferiu 

principalmente na construção da origem da família, do estado, da religião e da cultura 

(JORDÃO, 2004). 

 Com a segunda guerra mundial, e a crise da ciência na modernidade, a antropologia 

passou a debater acerca de seus novos paradigmas: “o que é a antropologia à luz dos novos 

questionamentos? Qual é o objeto de estudo da antropologia, já que as sociedades indígenas 

pareciam estar se extinguindo? Qual o critério de cientificidade na antropologia, imposto 

pelas novas transformações científicas culturais?” A questão fica mais delicada quando tenta-

se estabelecer um novo status para as noções de ciência e natureza. Assim, no decorrer da 

década de 1970 uma nova corrente foi criada: “antropologia interpretativa”, também 

conhecida como hermenêutica (JORDÃO, 2004). Para esses autores, a antropologia não busca 

mais as leis universais para o gênero humano, mas sim a interpretação das culturas existentes. 

Dessa forma, o critério de cientificidade deve estar relacionado à estruturação lógica da 

pesquisa, na compreensão do fenômeno estudado e não mais na neutralidade do fenômeno.  

 Na década de 1990, Reynoso influenciou a antropologia através de uma “moda 

intelectual” que está relacionada às premissas do que vem a ser pós-moderno. Em meados 

desse período, Geertz também esteve presente. Segundo ele, as culturas devem ser concebidas 

como textos, e a análise antropológica como interpretação provisória. Isso acabou 

contribuindo para o estranhamento da autoridade etnográfica da modernidade e o seu 

consequente rompimento com a tradição do pensamento funcionalista dentro do contexto 

antropológico. Outro ponto importante foi a influência europeia nos antropólogos americanos. 

O movimento pós-estruturalista francês fez surgir uma nova classe de intelectuais 

institucionalizados. Reynoso (1991) cria correntes com base no estudo da etnografia como 

texto e gênero literário. A primeira é denominada “meta-etnografia”, que enfatiza as novas 
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alternativas de escrita etnográfica. A segunda é denominada “etnografia experimental” 

caracterizada pela redefinição das formas de se fazer a observação participante no trabalho de 

campo, na relação com os outros. A terceira, chamada de “vanguarda pós-moderna” está 

voltada às questões relacionadas à crise da ciência em geral (JORDÃO, 2004). 

  A crítica feita pelos antropólogos pós-modernos mostra que o rompimento com o 

modelo anterior é parcial, já que questiona-se o processo da interpretação, mas não rompe 

com a separação radical entre observador e observado e suas culturas no trabalho de campo. 

Isso significa que o objeto de estudo não é mais a cultura do outro, mas a etnografia, o gênero 

literário como texto e, enfatiza, as novas alternativas de escrita etnográfica. Clifford Geertz 

(1973) acredita que é possível conhecer e interpretar outras culturas, produzindo traduções de 

outros modos de vida para a nossa própria linguagem. 

 Ao contrário da separação entre a autoridade da ciência como conhecimento ocidental 

e a autoria do texto etnográfico, o que ele sugere é a necessidade do pesquisador assumir 

maior responsabilidade por seu texto e pelas interpretações que produz. A interpretação 

realizada pelos pós-modernos, está baseada sobre uma outra cultura entendida como diferente 

e estranha a do antropólogo, mas com possibilidades de compreensão e tradução mútua 

através da conversação respeitosa e não etnocêntrica, do diálogo que se caracteriza como uma 

atividade, não somente científica, mas de confraternização e solidariedade humana. Para os 

antropólogos pós-modernos, a etnografia deve ser mais que uma interpretação sobre o outro. 

Sendo assim, ela deve ser uma negociação com diálogos, uma expressão das trocas entre as 

diversas vozes, onde fique evidente o outro no texto etnográfico e seu relacionamento com o 

antropólogo, além da única voz do antropólogo.  

 O essencial neste processo é perceber que existe uma reflexão profunda no pensar e 

fazer sócio-antropológico, para uma reflexão da própria ciência como conhecimento absoluto 

da realidade. Um mundo globalizado que muitas vezes demonstra ter uma tendência a 

homogeneização, mas que simultaneamente, nunca foi tão grandioso quando se trata do 

surgimento de nacionalidades localizadas. De acordo com Cardoso de Oliveira (2000), as 

principais “faculdades do entendimento” sócio-cultural, são inerentes ao modo de conhecer 

das ciências sociais. Para ele, “o olhar” e “o ouvir” constituem a percepção da realidade 

focalizada na pesquisa empírica, o escrever passa a ser a parte quase indissociável do 

pensamento, uma vez que o ato de escrever é simultâneo ao ato de pensar. Afinal, sem 

percepção e pensamento é impossível gerar o conhecimento. Enquanto isso, Latour afirma 

que o social não pode ser tomado como um material ou como um domínio particular, dessa 
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forma, contesta o projeto de fornecer uma ‘explicação’ de um determinado estado de coisas 

(LATOUR, 2006). Sendo a sociologia a “ciência da vida em conjunto”, ele ressalva a 

necessidade de ser lançado um olhar mais de perto e com mais rigor ao conteúdo exato que se 

encontra agrupado sob o “invólucro da noção de sociedade.” Dessa forma, redefine a noção 

do social, retornando ao seu sentido original e tornando-o novamente capaz de delinear as 

conexões. 

 Diante da influência da escrita etnográfica e da “observação participante” no processo 

de construção do Mapeamento Biorregional é possível ratificar que esse momento de 

construção de registros tão significativos à comunidade, requer um sensibilidade e observação 

que são de grande relevância para se obter esperançosos resultados.  
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CAPÍTULO 2  

Conceituando o Mapeamento Biorregional  

2.1 Descrição da ferramenta: idealização e aplicação do Mapeamento Biorregional  

“Uma ferramenta de empoderamento cidadão que possibilita dar voz a terra” (ABERLEY, 

1998).  

 O Mapeamento Biorregional é uma técnica que permite que o conhecimento biofísico 

e cultural coletivo de qualquer governo, seja localizado em um Atlas singular de múltiplas 

camadas. Quando as fontes de informações existentes são plotadas nesses mapas, 

normalmente tornam-se visíveis as lacunas na qualidade ou quantidade de informações que as 

comunidades podem utilizar para tomar decisões eficazes. Programas de pesquisas podem 

então ser designados para coletar com eficiência qualquer informação nova que é necessária a 

uma representação holística da identidade comunitária (ABERLEY, 1998).  

 Essa técnica de planejamento baseada na comunidade é compatível com o regime de 

gestão das terras indígenas. É também “uma técnica que tem sido proposta pelos planejadores 

regionais ‘ocidentais’: Patrick Geddes foi o pioneiro desta concepção na Escócia e na Índia 

entre 1892 e 1930; Ian McHarg, um planejador regional escocês e por muito tempo 

coordenador da Escola de Planejamento revisou a técnica no final da década de 1960; 

Frederick Steiner, atualizou a abordagem na década de 1990; John Friedman, destacado 

teórico do planejamento contemporâneo também propôs uma variação de tema do 

planejamento e mapeamento biorregional. Atualmente o planejamento biorregional é ensinado 

formalmente na Escola de Comunidade e Planejamento Biorregional da Universidade da 

Columbia Britânica” (ABERLEY, 1998). No Brasil foi iniciado através da ACCS, no 

primeiro semestre de 2011, e ainda está em curso na comunidade de Matarandiba, no 

município de Vera Cruz. Entretanto, já foi realizado em cinco comunidades localizadas entre 

as regiões: do Baixo Sul – Graciosa e Baixinha no município de Taperoá e Galeão no 

município de Cairú – e do Recôncavo Baiano – Vale do Iguape e Engenho da Cruz, município 

de Cachoeira.  

Segundo Aberley (1998), os mapas biorregionais se apresentam diferentes de 

documentos da cartografia tradicional usualmente utilizada em função de alguns pontos: 

1. Os mapas são feitos dentro das comunidades pela própria comunidade. A linguagem visual 

do mapa é reaprendida e torna-se uma ferramenta de comunicação tão importante quanto o 
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discurso e a escrita. Mapas feitos a partir de interesses políticos ou comerciais descrevem o 

mundo a partir das suas perspectivas, unicamente. Mapas biorregionais permitem às 

comunidades se autodescreverem a partir das suas próprias perspectivas.  

2. Os mapas combinam conhecimento científico e tradicional, respeitando e representando 

igualmente ambos os tipos de informação. Mapas biorregionais apenas podem ser 

formulados se a comunidade reúne tanto relatórios científicos de uma biblioteca como 

também registros de histórias orais na forma de fitas, vídeos e pesquisas etnográficas. 

3. Os mapas são feitos de forma a retratar equitativamente as informações biofísicas e 

culturais. Mapas de planejamento tradicionais são razoavelmente bons em explanar 

informações sobre o meio físico. Mapas biorregionais adicionam a isso informações sobre as 

pessoas que habitam o território. 

4. Em cada mapa a história é contada de duas maneiras. As informações espaciais mostram a 

localização dos objetos ou eventos da região e as informações descritivas contam histórias 

sobre o que aconteceu em cada localidade em particular. O mapa conta uma história, tanto 

no formato escrito quanto no visual. 

5. Os mapas são documentos vivos, mudados ou criados assim que novas informações são 

coletadas. Assim, com a apresentação dos mapas biorregionais para os membros da 

comunidade, agências de governo, comerciantes interessados e para o público em geral, 

diversas novas fontes de informações são reveladas. Pelo fato de os mapas serem elaborados 

dentro das comunidades, eles podem ser revisados de forma simples e entre curtos períodos 

de tempo.  

 Além dessas importantes características direcionadas à cartografia tradicional, é 

possível pontuar que a realialidade proposta pelo Mapeamento Biorregional de imersão no 

campo aparece sendo de fundamental importância no área da sociologia. Isso aconteceu 

principalmente através da Escola de Chicago (1915-1940) que destacou a importância de 

trabalhos de campo como esses, como sendo responsáveis pelo potencial avanço dos estudos 

realizados em comunidade. Os estudiosos dessa Escola inovaram ao trazerem conhecimentos 

nas áreas da etnometodologia e do interacionismo simbólico ao passo que – através de uma 

‘perspectiva compreensiva’ – foi possível reconhecer que para que um conhecimento seja 

produzido em profundidade sobre uma determinada realidade social ou cultural, é 

fundamental fazer parte do seu seu cotidiano, na busca de uma relação de intersubjetividade, 

seja por meio da comunicação verbal - através dos diálogos e conversas – seja por meio da 

participação em suas atividades.  
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 É importante ressaltar a valorização da busca de conhecimento do lugar muitas vezes 

ainda “desconhecido”. No caso das construções dos mapas biorregionais,  um fator 

fundamental para que eles realmente possam ser chamados de “biorregionais” é o fato de que 

os indivíduos passam a deter informações importantes e muitas vezes necessárias para se 

compreender, e obter o conhecimento das fases do processo de construção dos mapas.  

Ao tratar do termo “conhecer”, Freire afirma que esse “é um ato através do qual um 

sujeito transformado em objeto, recebe dócil, e passivamente os conteúdos que o outro lhe dá 

ou lhe impõe. Ou seja, conhecer é tarefa de sujeitos e não de objetos. O conhecimento, pelo 

contrário exige uma presença curiosa do sujeito face ao mundo, requer sua ação 

transformadora sobre a realidade e demanda uma busca constante que implica conhecer a 

visão de mundo e confrontá-la com sua totalidade (FREIRE, 1983). Isso permite que esses 

sujeitos tenham condições de produzirem os mapas correspondentes a suas localidades sem 

necessariamente manter um vínculo de dependência direta com o projeto. Ou seja, além de 

terem acesso a uma ferramenta metodológica nova, que irá permitir às comunidades falarem o 

que realmente é importante para elas, passam também a deter o conhecimento necessário para 

que seja alcançada a produção dos mapas biorregionais.   

Na obra “Extensão ou Comunicação”, Paulo Freire (1983) procurou analisar as 

dificuldades de comunicação entre um técnico e um homem do campo, imersos em uma 

sociedade agrária. Essa realidade ainda permanece presente nessas relações, ao passo que a 

linguagem utilizada pela academia não corresponde à linguagem compreendida pelas 

comunidades tradicionais. Muitos trabalhos são realizados nessas comunidades e a maior 

parte deles não consegue “dar voz” a esses indivíduos que vivem e sobrevivem daquele 

ambiente. O que acontece muito são projetos se interessarem em fazer pesquisa nessas 

localidades – apenas com interesses acadêmicos – terminar a intervenção e não voltar mais, 

nem sequer para darem algum retorno dos resultados alcançados com o trabalho que foi 

realizado. Nessa conjuntura, os indivíduos das comunidades tendem a se sentirem meros 

“objetos” de estudo e pesquisa. Em conseqüência disso, ficam desmotivados com os futuros 

trabalhos advindos de outros projetos. No caso do Mapeamento Biorregional, é a própria 

comunidade interessada na ferramenta que faz o convite para que a equipe possa apresentar o 

instrumento e construir os mapas juntamente com eles. É diante dessa perspectiva que surge a 

necessidade de uma proposta que procurasse diminuir o distanciamento entre essas realidades:  

  “Do assistencialismo passou-se ao questionamento das ações desenvolvidas 

pela extensão; de função inerente à universidade, a extensão começou a ser percebida como 
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um processo que articula o ensino e a pesquisa, organizando e assessorando os movimentos 

sociais que estavam surgindo. A institucionalização passava a ser perseguida, só que em sua 

dimensão processual, envolvendo toda a universidade - e não mais através de programas 

concebidos fora do espaço acadêmico. Pelo ensino se encontrariam formas de atender à 

maioria da população, através de um processo de educação superior crítica, com o uso de 

meios de educação de massa que preparassem para a cidadania, com competência técnica e 

política. A pesquisa, tanto a básica quanto a aplicada, deveria ser sistematicamente 

direcionada ao estudo dos grandes problemas, podendo fazer uso de metodologias que 

propiciassem a participação das populações na condição de sujeitos, e não na de meros 

espectadores.” (BRASIL, 2000).  

 Dentro dessa perspectiva, Freire afirma que o papel da educação é “humanizar 

o homem na ação consciente que esse deve fazer para transformar o mundo”.  Ao fazer uma 

avaliação do termo “extensão”, pontua o sentido linguístico, a análise crítica com base na 

teoria filosófica do conhecimento e o estudo de suas relações com o conceito de “invasão 

cultural” a partir de seu campo associativo: transmissão, entrega e doação. Fala a importância 

de se realizar uma “extensão educativa”, ao enxergar que “educar é educar-se na prática da 

liberdade, é tarefa daqueles que sabem que nada sabem – por isso sabem algo e podem assim 

chegar a saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre pensam que nada sabem, 

para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam 

igualmente saber mais” (FREIRE, 1983). Essa compreensão faz com que os indivíduos 

passem a reconhecer a importância do aprendizado e do percurso vivido para adquirir o 

conhecimento. Segundo Locke et al. (1690 apud WINKLER, 1996), as pessoas nascem sem 

conhecimento algum. Logo, todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido 

através da experiência. Através dessas experiências de vida, nos tornamos mais autônomos e 

independentes para tomar decisões e fazer escolhas. 

 Assim, o “Mapeamento Biorregional Participativo em Comunidades Costeiras 

Tradicionais como Ferramenta para a Educação Ambiental” foi um trabalho realizado para se 

fazer um levantamento do conhecimento da própria comunidade e as informações serem 

retratadas através de dos mapas biorregionais. No intuito de dar poder as comunidades com 

instrumentos de diagnóstico e planejamento ambiental, os mapas biorregionais, visam 

promover a sustentabilidade das atividades produtivas nas comunidades, incentivando a 

conservação ambiental, a redução dos conflitos de uso entre as atividades produtivas 

existentes, além do aumento da participação social em espaços de regulação e a fiscalização 

institucional.  
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2.2 Conceituando os diferentes tipos de comunidade. 

2.2.1 Comunidade 

 O termo comunidade, apesar de já ter sido empregado por Aristóteles na Idade Antiga 

como expressão de uma totalidade de indivíduos ligados por laços sociais, se elabora numa 

conceitualização mais alargada e aprofundada de comunidade, devido aos processos de 

desagregação das comunidades tradicionais em: quilombolas, pescadores (as), marisqueiras 

(os), fundo de pasto, dentre outras.  

 Compreende-se comunidade como todo espaço voltado para um território comum. É 

uma entidade social de identidade e interconhecimento, onde os atores sociais são vistos no 

seu todo, onde se fundam as vontades e se entrelaçam as relações sociais primárias face a 

face, relações perpassadas de laços personalizados de intimidade e emoção, bem como de 

regras, coerções e controles sociais (TONNIES, 1931). É possível conceituá-la como um 

grupo específico de pessoas que compartilham uma cultura comum e um modo de vida, são 

conscientes do fato de que são parte de um todo e que podem atuar coletivamente em busca 

do alcance dos seus objetivos.  

 Para Biddle (1972) em sua obra, “Desenvolvimento da Comunidade”, as definições 

sociológicas de comunidade tendem a fazer referência às estruturas e entidades, como reunião 

de moradores, bairro, cidade, além de outros que requerem estudo em colaboração, decisões 

em grupo, ação em colaboração e uma avaliação em conjunto que leva à continuação no agir, 

“mas focaliza principalmente o crescimento da personalidade através da responsabilidade do 

grupo em relação ao bem comum”. Miranda (1995), ao analisar as obras do sociólogo 

Ferdinand Tonnies, concorda com Biddle (1972), pois segundo o autor:  

Os seres humanos têm entre si relações naturais, relações psicológicas e relações 

sociais. Uma relação psicológica pode ser positiva ou negativa: os indivíduos podem sentir-se 

atraídos ou distanciar-se uns dos outros; mas somente de uma relação psicológica afirmativa 

nasce uma relação social. Esta, para ser definida como tal, deve ter três características: deve 

ser pacífica, relativamente estável, interiorizada. Se faltar este último elemento, não estamos 

frente a uma entidade social, mas simplesmente diante de um agregado de indivíduos que 

constituem uma unidade completamente exterior (MIRANDA, 1995, p. 126).  

 Para definir uma comunidade é necessário que cada integrante faça parte de uma 

história compartilhada, e compartilhem objetivos em função das necessidades comuns. 

Quando tudo isso ocorre, podemos dizer que realmente existe uma comunidade. De acordo 
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com Sanches et al. (2001 apud ALONSO, 2005), os conhecimentos tradicionais são 

“conjuntos complexos que se apóiam na tradição, na observação e na utilização de processos e 

recursos biológicos. Correspondem a concepções integrais da relação sociedade/natureza e 

exprimem-se e sistematizam-se através de mitos, rituais, narrações de caráter oral e práticas 

relacionadas com sistemas e ordem ambiental e de saúde, com instituições e regulamentos 

estabelecidos para lhes aceder e para os aplicar, aprender e transmitir.”  

  Dentro de qualquer comunidade, é importante que cada um dos seus integrantes 

tenham consciência do que são em si mesmos como essência. Este é o oferecimento que cada 

um dos indivíduos de uma comunidade faz ao resto dos integrantes da mesma, ao mesmo 

tempo em que também é seu próprio compromisso a cada um dos demais que dela fazem 

parte. Qualquer comunidade é em si mesma uma identidade e conteúdo de partes autênticas da 

vida entre os seres que a compõem (Foto 3). 

    

Foto 3: Atividade do “Guerreiros Sem Armas” -  Programa Internacional de formação vivencial de 

jovens em trabalho com comunidades: momento em que facilitadores se encontram com a comunidade 

e se preparam para realizar uma dinâmica de apresentação. Crédito: Vitor Dattoli 

2.2.2 Comunidade Tradicional  

 Primeiramente é necessário destacar que esse conceito é novo, tanto na esfera 

acadêmica, quanto na esfera governamental e social. Em dezembro de 2004 foi instituída no 

âmbito do Governo Federal a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 
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Comunidades Tradicionais. O objetivo desta comissão é estabelecer uma Política Nacional 

específica para esses grupos, apoiando, propondo, avaliando e harmonizando os princípios e 

diretrizes das políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável das 

comunidades tradicionais nas esferas federal, estadual e municipal (FILHO, ALMEIDA, 

MELO, 2005). Dessa forma, através do Decreto n° 6.040 7 de fevereiro de 2007, foi instituída 

a Política do Desenvolvimento Sustentável dos povos e Comunidades Tradicionais (BRASIL, 

2007).  

 As comunidades tradicionais, que no percorrer da história interagem com a natureza e 

com os costumes repassados de geração em geração, como os indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, entre outras, tentam dar continuidade as tradições recebidas dos seus 

antepassados. Principalmente por meio da oralidade, estão sendo vistas nas últimas décadas 

com um novo olhar pelos cientistas sociais, pelo poder público e frações da sociedade em 

geral. Para Certeau (2000), os saberes tradicionais se constroem e se reconstroem todos os 

dias, por pessoas comuns, de usos comuns e que são os construtores da história. Nesse 

momento, é importante enfatizar a importância dessa “tradição” como uma forma de 

contribuir que todo conhecimento preexistente não se perca – permitindo uma renovação 

geracional – sem a qual não poderia mais se reproduzir no tempo. Fica claro o papel do 

homem simples, como membro detentor de identidade própria, mas que deve ser respeitado 

pelos agentes externos e inserido no contexto nacional, como produtor de conhecimento e 

mantenedor de sua tradição. Nesse contexto, essas riquezas devem ser repassadas para todos 

os membros da comunidade e potencializadas com os conhecimentos dos agentes externos.  

 A necessidade da continuidade das tradições através da oralidade e símbolos é 

defendida por Hall (2003), pois “a identidade está sempre descentrada, isto é deslocada ou 

fragmentada”. Diante do contexto, é importante afirmar que a identidade se forma a todo 

instante e constrói-se conforme as forças do local e a interferência das tradições vão sendo 

“reconstruídas” dentro das comunidades tradicionais. É importante destacar, que o conceito de 

cultura tradicional está diretamente ligado, segundo Diegues (2000), à cultura distinta de 

outras noções de território e espaço onde o grupo social se reproduz economicamente e 

socialmente. 

 Conforme Diegues (1994), as culturas tradicionais são definidas como o tipo de 

organização social, econômica e política com pouca ou nenhuma acumulação de capital não 

usando força de trabalho assalariado. O autor caracteriza as culturas e sociedades tradicionais 

pela:  
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1. Dependência, simbiose com a natureza (modo de vida);  

2. Conhecimento aprofundado da natureza e dos seus ciclos de (manejo) e 

 transferência de conhecimento; 

3. Noção de território;  

4. Tempo de ocupação pelas gerações; 

5. Atividades de subsistência e sua relação com o mercado; 

6. Reduzida acumulação de capital; 

7. Unidade familiar, relação de parentesco ou compadrio;  

8. Simbioses (mitos e rituais) relacionadas às atividades econômicas; 

9. Tecnologia reduzida de impacto ao meio ambiente; 

10. Auto-identificação ou identificação pelos outros. 

Os conhecimentos tradicionais das comunidades atuam como uma ligação entre as 

novas e velhas gerações que possibilitam uma construção e renovação de novos e velhos 

valores e atuações, num crescente ciclo de troca e aprendizagem (Foto 4). É um saber 

transmitido de pais para filhos, que é capaz de regenerar as relações entre eles. Assim, se 

torna um ato do sociabilidade, por evidenciar a formação de um ciclo no qual estão presentes 

sentimentos, emoções, afetividades, o prazer de estar junto novamente.  

Ao utilizar o mapeamento biorregional como uma técnica que permite representar os 

conhecimentos coletivos biológicos, físicos e culturais, de comunidades tradicionais é 

permitido que as fontes de informação plotadas nestes mapas, tenham um salto qualitativo e 

quantitativo que permite que as comunidades possam utilizar tais mapas como ferramentas 

eficientes para a tomarem suas decisões (ABERLEY; GEORGE, 1998). O reconhecimento do 

saber tradicional do povo que historicamente vive no território é o objetivo essencial do 

mapeamento biorregional. Esse tipo de mapeamento delineia o conhecimento existente entre 

os membros da comunidade, tanto quanto viabiliza entre eles a coleta de novas informações, e 

consolida toda a informação de forma concisa e mais completa num instrumento da própria 

comunidade.  
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Foto 4: O dendê sendo tratado: conhecimento adquirido pelos antepassados sendo repassado através 

da “Rota da Liberdade: Turismo étnico de base comunitária” - Comunidade do Kaonge.  

2.2.3 Comunidade de Prática  

 De acordo com Wenger (2009), uma Comunidade de Prática é um grupo de pessoas 

que compartilham um interesse, um problema que enfrentam regularmente, e que se unem 

para desenvolver conhecimento de forma a criar uma prática em torno desse tópico. Alguns 

elementos são fundamentais na composição de uma Comunidade de Prática. O primeiro deles 

é o “domínio”, que representa uma identidade, um domínio de interesse. Os membros de uma 

comunidade possuem um compromisso com o domínio e compartilham uma competência que 

os distingue. O segundo, é a própria “comunidade”, ao passo que, para atender aos interesses 

relacionados a seu domínio, os membros participam de atividades e discussões em conjunto, 

ajudam uns aos outros e compartilham informação. Dessa forma, são construídos 

relacionamentos que permitem que um membro aprenda com o outro. O terceiro elemento é a 

“prática”. Uma comunidade de prática não é meramente uma comunidade de interessados 

sobre um assunto e sim de pessoas que trabalham com um assunto. Por exemplo, não é uma 

comunidade de pessoas que gostam de pintura e sim de pintores.  

É importante lembrar que o desenvolvimento destes três itens em paralelo é o que mantém 

uma comunidade ativa e sustentável. Assim, podendo realizar suas atividades e buscando cada 

vez mais uma melhoria e evolução para todo o grupo. Os membros de uma Comunidade de 
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Prática são os praticantes de um determinado assunto. Consequentemente, eles trocam 

histórias, experiências, ferramentas, formas de resolução de problemas, e outros recursos 

viabilizando a geração de práticas compartilhadas. Logo, a “Comunidade de Prática” é vista 

como um modelo colaborativo de pesquisa em extensão e educação, que busca a superação da 

lacuna entre pesquisa acadêmica e a prática docente. 

 No curso do processo de aprendizagem em busca de um objetivo comum, é necessário 

que os integrantes do grupo apresentem uma confiança mútua, que tenham uma compreensão 

do que ocorre na política local, que consigam pensar um desenvolvimento conjunto – ao passo 

que cada indivíduo tem o seu tempo de assimilação das informações - e assim, vivenciar o que 

está acontecendo, na busca da apreensão das realidades, necessidades e potencialidades. Isso 

pode ser realizado, através da adequação e criação de linguagens próprias, que permite uma 

maior compreensão do que está sendo passado. É através dessa demanda que pontuamos o 

cuidado com a forma que a informação está sendo veiculada durante as oficinas do 

mapeamento biorregional. 

 Analisando o trabalho de campo como uma ferramenta de cidadania, é possível 

verificar a importância de colocar em prática os exercícios em parceria e a captação do poder 

e das aplicações da ferramenta. Logo, é preciso desenvolver e exercitar a capacidade de 

apropriação dos elementos que estão sendo trabalhados (Foto 5).  Com base nessa realidade, é 

preciso ter um grande respeito à cultura tradicional, ao passo que o trabalho é realizado em 

comunidades que foram e estão sendo historicamente e culturalmente construídas e que 

apresentam uma memória que merece ser preservada.  
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Foto 5: O trabalho em círculo –Para facilitar essa apropriação, é sugerida a disposição em círculo, 

como uma importante metodologia para que todos (as) se olhem, consigam se ouvir melhor e assim, se 

posicionem tendo uma melhor compreensão do que está sendo sugerido. Essa foto remete ao à 

capacitação dos integrantes do Programa MARSOL, na Ilha de Itaparica –Ba.  

2.3 Linguagem como representação dos modos de vida 

“A linguagem está em nós e estamos na linguagem. Fazemos a linguagem que nos faz.” 

(MORIN, 2002).  

 Um fator necessário para se ter a existência humana e, portanto, de toda história, é que 

os indivíduos devem estar em condições de viver para poder fazer sua história. Mas para viver 

é preciso antes de tudo comer, ter habitação, beber, se vestir e mais algumas outras coisas 

(MARX, 1993). A partir daí, podemos nos referir a necessidades fundamentais 

imprescindíveis para a sustentação da vida. A prática do dia-dia das ações específicas de 

pessoas que moram na mesma comunidade estabelece historicamente uma organização social 

que remete a essas pessoas e as direcionam a formação de um eixo de vida, mais conhecido 

como os modos, as formas de se viver (NOBRE, 2011). Quando vamos fazer alguma 

atividade de intervenção nas comunidades, é preciso ter muito cuidado para não influenciar 

incisivamente na dinâmica de vida dessas pessoas. É importante trocar informações e 

experiências, entretanto tendo sensibilidade para saber até onde podemos ir.  
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 Compreende-se que o indivíduo não tem condições de desenvolver esses modos de 

vida sozinho. Dessa forma, se associa a outros indivíduos através de uma rede de interação 

que se sustenta e faz com que os caminhos do desenvolvimento dessas condições de vida, 

sejam parte da história. Para tanto, o ser humano precisa buscar formas de “alimentar” essa 

rede que se processa em uma contínua dinâmica de construção e reconstrução. Isso serve para 

ratificar a importância da união e da comunicação da comunidade e com a comunidade, 

durante o processo de construção dos mapas biorregionais.  

Assim, a linguagem e a constituição dos modos de vida estão combinadas em uma 

“relação simbiótica”, ao passo que inclui a relação com a natureza como parte da estrutura 

histórica, sendo “mediadora da cognição”, buscando articular relações como forma de 

expressão de ideias e comportamento do ser humano (NOBRE, 2011).  A linguagem passa a 

ser vista como uma forma de expressão das representações dos modos de ser e estar do ser 

humano, em meio a um constructo sociocultural e teve a capacidade de traduzir as expressões 

presentes na vida cotidiana através de sua verbalidade (linguagem oral e escrita – Foto 6) e de 

sua não – verbalidade (gestos, manifestações materias, desenhos e imagens – Foto 7). Na 

busca da interconexão entre esses dois campos do saber os mapas biorregionais retratam a 

presença dessa dupla-linguagem, de forma que a mensagem seja passada de uma maneira 

clara e objetiva a todos(as) que estão interessados em dela fazer parte. É relevante salientar 

que quando tratamos de uma prática cotidiana exercida por membros comuns de uma 

comunidade ou sociedade, não pretendemos seguir uma forma pré-estabelecida e programada, 

mas sim norteadora capaz de permitir uma produção material e imaterial que dialogue em 

uma frequência constante com o seu meio.  
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Foto 6: Painel da coleta histórias:  produto da oficina na Comunidade de Matarandiba. De acordo 

Bakhin (1986) – um dos mais importantes estudiosos da linguagem no século XX – “a palavra é o 

modo mais puro e sensível de relação social”. 
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Foto 7: A linguagem sendo representada através dos desenhos das crianças: foi pedido a todos 

(as) que desenhassem como é viver na comunidade de Baixinha, localizada no Baixo Sul da Bahia. 

Após esse momento, eles apresentaram para todo o grupo formado por crianças, jovens, adultos e 

velhos, as suas percepções.  

No Universo da linguagem, o indivíduo é essencialmente “emissor, canal e receptor” 

das informações significativas, estando em torno dele os signos instituídos por ele mesmo, 

possibilitando-lhes uma interação com o outro, com o meio material e com ele mesmo. 

Conforme Lévi-Strauss (1982) a capacidade de processar informações e atribuir significados é 

próprio do ser humano, justamente pelo fato dele ser, ao mesmo tempo, um ser biológico e 

cultural. Essa proposição é compartilhada por Morin (2002), ao afirmar que “as sociedades só 

existem e as culturas só se formam, conservam, transmitem e desenvolvem através de 

interações cerebrais/espirituais entre indivíduos.” Assim, sem essas interações provavelmente 

não haveria produção de linguagem nem dos modos de vida entre eles.  

 De acordo com Nobre (2011), os modos de vida apresentam em suas diversas 

configurações uma linguagem composta por signos construída por esse sujeito que se 

apresenta simultaneamente como ativo e passivo, no seu espaço sociocultural, sendo veículo 

de explicação sobre algo. Através dessa perspectiva, ao propor um processo de construção de 
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mapas biorregionais, procuramos utilizar uma linguagem que se torne “comum”, onde nos 

fazemos compreender e somos compreendidos por àqueles que nos “escutam”, que nos 

identificam. A proposta de uma linguagem popular, através da busca de metodologias de 

absorção é uma das grandes metas a serem alcançadas (Foto 8).  

 

Foto 8: Oficina de Capacitação das comunidades do Vale do Iguape: Nesta oficina foram 

contruídas tarjetas com palavras-chaves para que fosse possível relembrar junto com a comunidade o 

papel dos instrumentos básicos que são utilizados nas oficinas de Mapeamento Biorregional.  

Conforme Ochoa (2000), “qualquer linguagem, para existir, tem que estar submergida 

no espaço da cultura e só funciona em interação com ela”. Dessa forma, a linguagem se 

apresenta como a comunicação das interações sociais, tendo como função a inserção do 

indivíduo socialmente ao seu meio, portanto apto a agir, comunicar, interagir, intervir, 

absorver e transferir conhecimento, “imprimindo sentido e coerência a seu mundo 

sociocultural” (NOBRE, 2011). Se o campo do pensamento e da ação é o lugar no qual o 

mundo da vida cotidiana tem a sua origem e afirmação, podemos entendê-lo como sendo 

vinculado ao mundo dos modos de vida, em que a linguagem vai operar uma circulação entre 

os sentidos objetivo e subjetivo, resultando das ações realizadas entre os membros comuns 

das comunidades e sociedades.  

 A partir do momento em que o ser humano constitui a sua linguagem, em comunhão 

com as suas práticas cotidianas, começa a desenvolver condições para constituir a sua história. 



 36 

No que diz respeito às produções dos modos de vida, essas práticas aparecem como 

consequências da “codificação e decodificação” de uma linguagem comum a um grupo de 

pessoas em que as singularidades são instituídas também por ela.  Os modos de vida, nesse 

sentido, podem ser considerados como uma associação de práticas cotidianas, de 

procedimentos sociais e culturais, que são articulados por uma linguagem comum constituída 

por grupos sociais (NOBRE, 2011).  

 Segundo Giddens (2003), para produzir os modos de vida é necessário nos inteirarmos 

do conhecimento social comum, dos saberes tradicionais desenvolvidos através dos acordos 

feitos entre os indivíduos, para que dessa forma seja realizada a elaboração de formas de 

organização da comunidade e da sociedade: “No decorrer de suas atividades diárias, os 

indivíduos encontram-se uns com os outros em contextos situados de interação-interação com 

outros que estão fisicamente copresentes” (GUIDDENS, 2003) (Foto 9).  

 

 

Foto 9: Interação sendo realizada - A copresença está embasada nos modos de vida, nas maneiras 

de perceber, identificar e se comunicar com o grupo do qual se faz  parte. Nas ações estabelecidas, é 

importante ser verdadeiro consigo e consequentemente,  com os outros. Falar de forma clara e olhar no 

olho do outro que ouve, trazem um sentimento de confiança e sinceridade que são de fundamental 

importância para que a interação ocorra de forma positiva. 
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CAPÍTULO 3  

 Elaborando o Mapeamento Biorregional 

3.1 O processo de Mapeamento Biorregional 

 O proposta com a produção desta análise de aplicação do Mapeamento Biorregional é 

fazer com que as comunidades tradicionais que já tiveram acesso à ferramenta tenham mais 

autonomia, habilidade e segurança ao produzirem os seus mapas. Além disso, foi 

desenvolvido como um recurso para dar um panorama sobre os instrumentos e métodos 

básicos de construção dos mapas biorregionais e que dessa forma fosse possível ser feita uma 

avaliação de iniciativas de desenvolvimento comunitário. É esperado que os participantes dos 

projetos compreendam que há uma considerável melhora da qualidade e da adequação do 

produto final quando as comunidades se envolvem completamente no processo e o trabalho é 

criteriosamente planejado, monitorado e avaliado. 

O análise do processo de produção foi iniciada após a avaliação de uma série de 

oficinas realizadas pelos estudantes/bolsistas do Programa MARSOL nas comunidades 

tradicionais do Recôncavo Baiano e do Baixo Sul da Bahia. Um ponto importante dessa 

avaliação foi que as oficinas apresentavam melhores resultados quando havia uma 

compreensão mais clara das vantagens de realizar pesquisas próprias e receber suporte e 

estímulo para a produção dos mapas. Através de uma revisão feita com os demais 

componentes do programa fica nítido a importância de se trabalhar melhor as demandas 

temáticas e as metodologias utilizadas na aplicação das oficinas. Tudo porque, as 

comunidades tradicionais apresentam um perfil similar, entretanto com o passar do tempo de 

imersão, suas singularidades são claramente identificadas. O programa pretende realizar um 

treinamento voltado para a especialização dos próprios integrantes quanto ao domínio de 

algumas técnicas como é o caso da cartografia social, linguagem artística e metodologias de 

descontração aplicadas em comunidades, pontos fundamentais à compreensão do processo de 

construção dos mapas biorregionais. Alguns arcabouços teóricos, como o livro “S.O.S. 

Dinâmicas de Grupo” (1999) fornecem uma orientação passo a passo para a aplicação de 

algumas atividades que podem ser realizadas, deixando mais claras as possibilidades que 

compõem e as ideias e suposições em que se baseiam, além de facilitar e aprimorar o processo 

de avaliação.  

 A presente análise não tem a intenção de ser um manual definitivo de construção, e 

avaliação, mas sim um ponto de partida com informações introdutórias para aconselhamentos 
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e suportes adicionais necessários para a construção dos mapas biorregionais pelas 

comunidades tradicionais. Além disso, está também direcionada àquelas comunidades que se 

mostrarem interessadas em planejarem e executarem a ferramenta do mapeamento 

biorregional em busca da melhora da qualidade de vida, do resgate identitário e da 

recuperação histórica dessas comunidades.  

 Nesse momento, é importante destacar o motivo de se realizar um trabalho de 

“monitoramento” e avaliação. O monitoramento está voltado para um levantamento de dados 

em andamento, que irão ajudar a direcionar se os resultados esperados estão sendo atingidos 

ou não: o que pode ser alterado; em qual etapa e de como fazer diferente. Assim, é possível 

afirmar que o monitoramento é o componente fundamental para a avaliação. Por sua vez, a 

avaliação é o levantamento sistemático de informações realizado no decorrer ou ao final de 

um projeto que apresenta como objetivo julgar se os resultados foram efetivos ou não e assim 

ajudar para que novas decisões sejam tomadas quanto a futuras intervenções. Outro fator 

relevante são as avaliações internas, feitas não só para medir a efetividade, eficiência e 

andamento das oficinas, mas também para desenvolver um sentido de apropriação da 

ferramenta do mapeamento biorregional, tanto por parte do grupo de trabalho, os chamados 

“monitores/facilitadores”, quanto por parte dos demais integrantes das comunidades. Dessa 

forma, o que é sugerido ser feito são as preparações definidas como “Pré-campo, Campo e 

Pós- campo”.  

 No Pré-campo, são definidas quais são as demandas existentes para que o campo seja 

realizado. No nosso caso, alguns dos fatores fundamentais para que ocorram as oficinas de 

mapeamento biorregional, está voltado para uma clara comunicação, através do contato com 

as comunidades; a separação do material necessário para a ida a campo, a chamada 

‘organização operacional’, em que estão expressos os horários de chegada e saída à 

comunidade, como ficará a divisão para deslocar os materiais do laboratório até o campo, o 

planejamento da oficina – onde está incluso alimentação, hospedagem e transporte - quem 

ficará responsável pela prestação de conta (tudo porque, os financiadores costumam solicitar 

prestações para se certificarem que o dinheiro está sendo bem empregado) e o que de material 

pessoal deve ser levado para que dessa forma, o facilitador não passe por maiores dificuldades 

e desconfortos. Para a manutenção do contato é importante ter sempre “em mãos” as 

referências dos indivíduos que se mostraram interessados em participar e mais do que isso, 

continuar mantendo esse contato para que a relação de confiança não se perca e 

consequentemente prejudique o bom andamento das construções dos mapas.  
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 Assim, ao adentrar em um campo empírico, é importante se ter um plano de atuação – 

no nosso caso, a programação. Essa programação pode sofrer ou não alterações no período de 

aplicação, procurando estar sempre em consonância com os objetivos acordados e os 

fundamentos teóricos-metodológicos os quais se apóia, levando em consideração que: “As 

correntes de pensamento têm sua história, veiculam uma visão de mundo e têm a ver com a 

realidade social complexa onde elas foram geradas e que elas tentam expressar” (MINAYO, 

1998).  

 No “Campo”, é preciso tomar cuidado com os horários, manter uma boa comunicação 

com os demais integrantes da comunidade, resgatar o que foi feito na oficina passada, fazer 

uma distribuição das tarefas (Foto 10) e perceber que a programação construída no “pré-

campo” da uma direção, entretanto a depender do dia, pode tomar uma outra configuração 

completamente distinta da previamente organizada. Assim, é interessante que esses 

“monitores/facilitares” consigam ter uma flexibilidade e uma habilidade de adequação do 

planejamento à situação presente que está sendo exposta, ou seja, adquirir a sensibilidade de 

identificar a necessidade de mudança e ter a humildade em admitir que é preciso “voltar atrás” 

(Foto11).   

 

Foto 10: Pesquisas sendo divididas e realizadas na Comunidade do Engenho da Cruz – Registro 

das histórias e estórias realizadas depois de fazer a releitura conjunta do texto que vai para o mapa.   
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Foto 11: Oficina de campo na Comunidade de Graciosa – Neste dia, o grupo chegou  na 

comunidade com o objetivo de fazer  o levantamento dos  pontos. Entretanto, a chuva estava muito 

forte e todos (as) concluiram que não seria mais possível realizar tal atividade. Assim, os facilitadores 

em conjunto com a comunidade, se organizaram para trazer uma outra proposta no intuito de não 

perder a mobilização que foi alcançada: se juntaram em um grande grupo e foram trabalhar com a 

imagem do mapa base.   

 No “Pós-Campo”, é o momento de fazer a “avaliação do campo”. Essas avaliações 

costumam ocorrer logo após as atividades de campo. Procuramos identificar quais foram os 

saldos positivos – motivação da comunidade em participar das oficinas, mobilização dos 

indivíduos que ainda não tinham participado, cumprimento de horário nas oficinas, criação de 

novas dinâmicas, entre outros – e negativos, por exemplo, as dificuldades encontradas na 

aplicação da programação previamente feita, dificuldades com a mobilização, dificuldades de 

comunicação, dentre outros.  

 É relevante destacar que as iniciativas comunitárias não são fáceis de avaliar. Não 

existe uma técnica objetiva e conclusiva que possa ser retirada de um manual já pronto e 

puramente adaptado a todos os projetos. Por conta disso, os integrantes da equipe devem ser 
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criativos, utilizar do bom-senso e valer-se do conhecimento que têm da comunidade, do meio 

e do contexto político e cultural apresentado. Essas iniciativas costumam ser preenchidas de 

várias intervenções complexas, na busca de produzir diversos resultados distintos. Existe 

assim, uma grande quantidade de estratégias voltadas tanto para o indivíduo, quanto para a 

comunidade. As iniciativas vão desde a tentativa de incentivar uma maior reflexão de mundo 

por meio da educação popular, até as mais abrangentes, voltadas para uma equidade e/ou 

justiça social. O uso de modelos e arcabouços teórico-metodológicos tem procurado conferir 

um maior rigor a forma pela qual as informações estão sendo coletadas e armazenadas. 

Simultaneamente, novas ideias sobre avaliação reconhecem a cada dia mais a multiplicidade 

de interações que acontecem dentro das comunidades. Dada a complexidade com que se 

realizam as intervenções, as perguntas que podem ser feitas para avaliar a sua efetividade, 

devem ser estruturadas e testadas. É imprescindível compreender que os resultados não são 

previsíveis, logo os envolvidos no processo devem ter coragem e convicção para saber como 

agir.  

 De um modo geral, os projetos comunitários de pequena escala funcionam com pouca 

verba e condições limitadas em matéria de tempo dedicado a formação dos 

integrantes/participantes. Pesquisas quantitativas que utilizam questionários e levantamento 

de dados em larga escala costumam ser impróprias para esse tipo de situação. Nesse momento 

que aparece a justificativa de se utilizar o paradigma alternativo de envolver os integrantes da 

comunidade como atores do seu próprio desenvolvimento. Em outras palavras, os indivíduos 

das comunidades tradicionais devem participar ativamente dos processos de monitoramento e 

participação da construção dos mapas biorregionais, caso contrário, esses mapas não poderão 

ser entendidos enquanto biorregionais. Através de uma facilitação cuidadosa, os próprios 

integrantes/participantes comunitários terão condições para definir os critérios que 

determinarão as possíveis mudanças na realidade daquela comunidade. Com a ajuda da equipe 

os projetos poderão também desenvolver parâmetros que permitirão atentar para o que de fato 

mudou em virtude das intervenções.  

 Assim, pode-se afirmar que a análise de uma intervenção realizada em comunidades 

tradicionais tem como pressupostos:  

Elaborar o processo que permitirá obter as informações desejadas empregando diferentes 

métodos; 
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 Uma boa possibilidade é construir o planejamento de intervenção junto com os próprios 

integrantes das comunidades.  

Incentivar alguns indicadores, iniciativas e referenciais claros; 

  Criar metodologias para identificação dos temas que são mais importantes e que merecem 

destaque para uma determinada comunidade, naquele intervalo de tempo.  

Alcançar dados e analisá-los durante todo o ciclo do projeto; 

 Não perder de vista as informações que são passadas durante o período de imersão e troca 

de conhecimento com o outro.  

Identificar o que deu de errado; 

 Ter a humildade de admitir onde ocorreram as falhas e buscar formas de saná-las nas 

próximas intervenções.  

Fazer ajustes necessários baseado na experiência e nos conhecimentos adquiridos;  

 Se identificada a necessidade de modificação de uma determinada atividade, verificar o 

que pode ser feito e aplicar essa nova ideia.  

 Utilizar os resultados das produção finais como uma base de informação para o 

planejamento e implementação de futuros trabalhos nas próximas comunidades.  

 Quando existe a preocupação de se realizar um monitoramento e uma avaliação de um 

projeto de intervenção em comunidades tradicionais, é imprescindível que haja um retorno 

conjunto dos resultados do ciclo do projeto e que essas informações sejam utilizadas para 

moldar, adaptar e aprimorar o trabalho no futuro. Nesse contexto, para que fosse possível a 

construção do presente material, foi necessário ocorrer retorno de imersões nas comunidades 

tradicionais que já tiveram tido acesso as oficinas de Mapeamento Biorregional. Voltamos 

não só com o intuito de finalizar junto com eles a produção iniciada, mas também de avaliar 

em conjunto o que tinha sido produzido e de que forma poderíamos “nos melhorar” para as 

posteriores construções. Logo, o retorno e o aprendizado devem ocorrer ao longo de todo 

período de troca de aprendizado.  
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3.1.2 A construção dos Mapas Biorregionais 

 É importante ter bastante atenção nos processos de ‘formatação’ dos mapas. Segundo 

Aberley (1998), “os mapas biorregionais são normalmente do tamanho 60,96 x 91,44 cm para 

que possam ser lidos mais facilmente, mas mesmo assim não são muito pesados para 

exibição. A área que foi mapeada deve estar no centro do mapa, com 10 a 15 cm de área em 

branco ao redor da base cartográfica planimétrica.” Eles podem ser produzidos de três formas: 

1) Podem ser feitos à mão, utilizando-se ferramentas simples e baratas junto a uma grande 

xerografia. Papel vegetal é utilizado para se copiar a base da imagem do mapa a partir de 

um mapa topográfico já existente; 

2) Podem ser elaborados utilizando-se softwares de mapeamento digital ou CAD (Computed 

Aided Design- desenho auxiliado por computador); 

3) Podem ser confeccionados utilizando-se SIG (Sistema de Informações Geográficas). 

Softwares de SIG requerem bases digitais de um território particular, importadas do CAD ou 

outros softwares cartográficos.  

Lembrando que se vamos expressar os conhecimentos adquiridos em cima de um 

território, é necessário a confecção de um mapa base, que vai servir de interface com o 

desenvolvimento do processo de construção e informação. Assim, o mapa base, é a base 

territorial da comunidade, do cotidiano. Esse exercício foi realizado tendo como auxilio três 

questões fundamentais: a primeira, voltada para o levantamento de quais elementos da técnica 

podem ser avaliados, a segunda, para que recursos e materiais irão ser utilizados e por fim a 

terceira, sendo representada pelos conhecimentos necessários para realização das atividades. 

De acordo com Aberley (1998), “a base do mapa é criada com características 

personalizadas como bloco de títulos, seta indicativa do norte e escala linear. Esse é o 

momento da criação. A base para o mapa esta completamente preparada para a comunidade. 

O mapa pode ter sua borda decorada, pode usar animais e outros símbolos de importância 

para a comunidade para representar a seta do norte ou qualquer outra forma personalizada que 

represente a identidade da comunidade. As informações científicas e locais são coletadas em 

seguida, lidas e resumidas para sua inclusão em uma série de mapas biofísicos ou culturais. 

Mapas biofísicos incluem geologia, solo, hidrologia, fisiografia, flora, fauna e vários outros 

níveis de associações do ecossistema. Mapas Culturais incluem o uso tradicional, colonização, 

padrões de propriedade de terra, níveis de educação, nível de renda, e limites administrativos. 
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Os mapas biorregionais tem sido feitos em aproximadamente 100 temas. Cabe à comunidade 

decidir como irão melhor se autodescrever. Em seguida, as informações são colocadas em 

cada imagem de mapa de duas formas. Primeiro corresponde a informação espacial em que é 

mostrado onde os objetos estão situados ou onde ocorreram os eventos. Segundo as 

informações descritivas, a “história” de ocorrências ou localizações particulares, são contadas 

de forma escrita ou gráfica. Ao associar informações espaciais e descritivas juntas, o leitor do 

mapa poupa tempo de ter que ler relatórios técnicos para saber qual história o mapa conta” 

(ABERLEY, 1998).  

 Nesse contexto, é importante perceber a importância de se fazer uma avaliação dessas 

informações que foram coletadas. Assim, é possível: 

1) Permitir que as definições dos temas e a alocação das imagens do mapa sejam 

claramente especificados; 

2) Garantir que o produto do mapa trate os problemas e as prioridades identificadas pela 

comunidade; 

3) Definir quais problemas da comunidade identificadas pelo grupo requerem mais 

atenção;  

4) Identificar formas de mobilização que seja correspondente a realidade da comunidade; 

5) Avaliar os pontos positivos da comunidade e, se ela for coesa e tiver um bom nível de 

integração e envolvimento, aproveitar as redes pré-existentes;  

6) Verificar a percepção, a interpretação e a aceitação dos mapas produzidos; 

7) Testar a adequação das abordagens e procedimentos de implementação das oficinas.  

 Nessa fase, é importante criar uma metodologia de avaliação das mudanças que 

possam vir a acorrer. É interessante que os métodos qualitativos de coleta de dados sobre 

a comunidade compreendam: 

1) Grupos de discussão com profissionais que trabalham com a comunidade e com a 

população local, que podem acontecer nos ambientes onde normalmente ocorrem as 

oficinas: clubes, associações, instituições, escolas, creches, centros comunitários, 

grupos de mulheres, etc; 
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2) A participação da comunidade, com o auxílio dos meios de comunicação como: rádio 

comunitária, carro de som, folders informativos, passagem nas casas dos moradores, 

etc.  

3) A observação participante em eventos e grupos locais, em conversas informais que 

podem ser complementadas com notas de campo;  

 Ao realizarmos as oficinas de Mapeamento Biorregional em comunidades tradicionais, 

seguindo esse planejamento, podemos alcançar metodologias que podem dar forma ao 

pensamento e melhor configurar a planificação e avaliação do projeto junto com a 

comunidade. Assim, ajudam a criar e estabelecer teorias e atividades, fazendo com que o 

processo de avaliação se torne mais efetivo, transparente e equilibrado.  

Uma vez concluído, o “Atlas de mapas biorregionais” (ABERLEY,1998) torna-se o 

fundamento comum do conhecimento para o preparo de qualquer cenário de planejamento e 

decisões tomadas em última instância. São informações complexas que de outra forma seriam 

difíceis de descrever claramente. A comunidade aprende sobre si própria no processo de 

tomada de decisões sobre seu futuro (Foto 12). 

 

Foto 12: O processo de reconhecimento - Atividade realizada para compreender melhor em  qual 

perspectiva os integrantes das comunidades vêem a  própria comunidade  através de desenhos e 

imagens  construídos por eles mesmos.  
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Compreende-se que um dos papéis do facilitador proporcionar àqueles que estão 

participando das oficinas, o acesso a mecanismos de criação, construção e sistematização 

desse conhecimento construído. Sendo assim, procura mostrar ao grupo que eles são capazes 

de resolver os seus problemas e os motiva a essa realização que permite ao “outro” a 

oportunidade de se posicionar enquanto agente e de atuar nesse processo de construção do 

aprendizado. Nesse contexto, em que os sistemas sociais atuam na promoção da mudança 

ambiental, a educação assume posição de destaque para construir os fundamentos da 

sociedade sustentável, apresentando uma dupla função a essa transição societária: propiciar os 

processos de mudanças culturais em direção à instauração de uma ética ecológica e de 

mudanças sociais dos indivíduos, grupos e sociedades que se encontram em condições de 

vulnerabilidade em face dos desafios da contemporaneidade. Para que isso seja possível é 

preciso pontuar que os papéis do educando devem estar voltados para o próprio processo de 

educação. Dessa forma, é interessante que esteja aberto à recepção do novo conhecimento, 

independente de qual posição estiver ocupando naquele momento. É preciso salientar aqui que 

esses papéis se fundem e dessa forma, o conhecimento passa a ser construído coletivamente, 

mesmo apresentando propósitos diferenciados. Logo, é preciso lidar com as diversas 

realidades, respeitando e enxergando a diversidade de forma positiva. No contexto da 

educação, tomemos o processo de aprendizagem como uma instituição inacabada, passível de 

transformações. E nós, como agentes facilitadores desse processo, devemos respeitar as 

inúmeras “verdades” – realidades vivenciais – de cada indivíduo, permitindo aos mesmos o 

conhecimento e a assimilação desta ‘nova’ realidade que passa ser o ponto de partida para o 

alcande da autonomia.  

Freire (1996) escreve a obra, denominada “Pedagogia da Autonomia”, em que fala 

sobre a atuação dos indivíduos dentro da comunidade e da sociedade. O autor baseou-se 

durante o desenvolvimento do livro, em ideias progressistas de ensino, isto é, levando em 

conta, principalmente, o conhecimento do aprendiz em diálogo com o conhecimento que está 

sendo passado, porém oposto ao caráter autoritário e assinalando as atitudes para estimulação 

da liberdade e alcance da apreensão desse conhecimento também valorizando a experiência de 

vida como primordial para o efetivo aprendizado.  

Segundo ele, “Autonomia” significa “currículo ao culto”, representa a valorização do 

conhecimento do outro. Nesse contexto o autor pontua a ideia do “inacabado”, em que o 

indivíduo é visto como um ser que esta sempre em constante processo de aprendizagem e a 

educação é vista como uma ferramenta de mudança. Além disso, ratifica a importância da 
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reciprocidade e da generosidade na relação entre o os indivíduos na interação, ao mesmo 

tempo que enfatiza o cuidado de não julgar o pensamento do outro e afirma que tanto a 

autonomia, quanto a dignidade e a identidade do sujeito devem ser respeitadas. Se isso não 

ocorre, a relação de aprendizado se torna ‘inautêntica’, vazia. Para Freire, o homem e a 

mulher são os únicos seres capazes de aprender com alegria e esperança, na convicção de que 

a mudança é possível. Aprender então é uma descoberta criadora, com abertura ao risco e a 

aventura do ser, pois “ensinando se aprende e aprendendo se ensina” (FREIRE, 1996). 

 Bauman (2003) ratifica a importância da reciprocidade e da generosidade na relação 

entre os educadores, enfatizando o cuidado de não julgar o pensamento do outro. Essa gama 

de visões de mundo diferentes nos faz refletir sobre a necessidade de se colocar no lugar do 

outro, outro esse que não está tão distante de nós. Ao se esforçar para que isso ocorra, o 

indivíduo consegue manter-se mais flexível a uma opinião contrária a defendida por ele. Nas 

oficinas costuma-se ouvir toda e qualquer opinião que queira ser emitida pelos integrantes das 

comunidades, sejam eles: pescador, agricultor, marisqueira/mariscadeira, dona de casa, 

criança ou idoso. Isso porque consideramos que essas informações têm a sua importância e 

podem ser aproveitadas em algum momento propício. Nos processos de mobilização, procura-

se fazer com que se mantenha uma maior diversidade possível de participantes (homens, 

mulheres, crianças e idosos), mas infelizmente sabemos que isso demanda um esforço muito 

grande e muitas vezes, nem mesmo com esse esforço se consegue alcançar o objetivo 

esperado. É importante destacar que essa realidade se encontra presente pelo fato das 

comunidades tradicionais terem as suas especificidades. Muito antes de receberem qualquer 

projeto de intervenção, as comunidades já apresentam uma dinâmica de funcionamento que 

em alguns momentos tende a se manter. Entretanto, isso não significa dizer que não seja 

alcançável uma mudança.  

Através dos trabalhos já realizados, percebeu-se claramente essa possibilidade em 

comunidades que participavam mais mulheres do que homens, e com o passar do tempo 

alguns homens também começaram a participar ou vive-versa. Juntamente a essa realidade, 

outro fator de fundamental importância é a presença maciça das crianças. É impressionante 

como em grande parte das comunidades envolvidas as crianças se mantiveram ativas, 

inclusive ajudando nos processos de mobilização dos adultos e idosos. Identificado isso, 

criamos espaços específicos para a imersão das crianças durante as oficinas, inclusive em uma 

das comunidades – Matarandiba, distrito de Vera Cruz – foi realizada a produção do 

mapeamento das crianças. Daí então, ratificamos a relevância de se fazer intervenções que 
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tenham a capacidade de realizar de forma efetiva a troca de conhecimento entre os indivíduos 

que delas fazem parte, para que assim o crescimento pessoal e profissional desses sujeitos se 

torne realidades almejadas e alcançáveis.  

3.2 O papel da indicação de uma cartografia social temática 

“O mapeamento social traduz esta consciência ambiental aguçada e seus efeitos 

sobre a representação cartográfica que as comunidades produzem acerca de suas próprias 

territorialidades específicas.” (ALMEIDA; FARIAS, 2003).  

 Através das dificuldades do mundo atual temos que construir estratégias e criar novos 

instrumentos que possam ajudar na compreensão e análise dos novos modelos que se formam, 

dando origens as novas relações de mundo. Nessa visão territorial/global, surge a Cartografia 

Social como ferramenta de planejamento e transformação social, com uma fundamentação na 

motivação, participação e desenvolvimento de ações de origem comunitário-coletiva 

(NOBRE, 2011). Dessa forma, a Cartografia Social se torna um instrumento de exercício 

participativo, onde as construções de mapas temáticos levam a reflexão e ao descobrimento 

por parte dos habitantes de um território e sobre suas territorialidades, no que diz respeito à 

relação com o espaço e as realidades sociais, econômicas, históricas e culturais.  

De acordo com Almeida e Farias (2003), O “mapeamento participativo” tornou-se, 

concomitantemente, um quesito dos manuais das agencias multilaterais do mesmo modo que a 

“participação comunitária”. A implementação de projetos, programas e planos não mais 

prescinde deste instrumento que idealmente permite à “população local” se manifestar através 

de audiências e consultas públicas, quanto aos trabalhos de intervenção. A adoção dos 

mecanismos chamados de “participativos” confere legitimidade a estes projetos e programas. 

Embora sejam chamadas de “comunitárias” tais experiências consideram, entretanto, os 

agentes sociais mais como “indivíduos”, cujo somatório resultaria na “comunidade”. 

 Com a proposta de refletir os anseios da população local, suas histórias, estórias e 

culturas, além de multiplicar o conhecimento por meio da apropriação de informações 

coletadas e compartilhadas durante a sua construção, o Mapeamento Biorregional almeja 

provocar a mobilização social a partir do compartilhamento de um imaginário, do 

fortalecimento do poder de atuação de seus atores e da realização conjunta das atividades de 

planejamento, execução e avaliação dos processos de desenvolvimento. Os sujeitos 

envolvidos devem refletir sobre suas formas e potencialidades de atuação no espaço 

comunitário, diante dos aspectos da realidade identificados pela pesquisa. Afinal, o modo 
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como pensamos o espaço é importante. Muda nossa compreensão do mundo, nossas atitudes 

para com os outros, nossas políticas. Afeta, por exemplo, a forma como entendemos as 

comunidades, o modo como abordamos as sociedades, a maneira como desenvolvemos e 

praticamos um sentido de lugar. “Se o tempo é a dimensão da mudança, então o espaço é a 

dimensão do social.” Assim, se torna a coexistência contemporânea de outros (MASSEY, 

2000).  

 Tendo em vista que o espaço é produto de inter-relações e elas só podem existir num 

ambiente de multiplicidade, onde não há nada dado de forma definitiva, é preciso se atentar a 

compreensão da noção do espaço e sua forma de interferência na vida cotidiana dos sujeitos. 

Assim, foi proposta a utilização de uma cartografia temática para compor os mapas 

biorregionais, onde os sujeitos pudessem ter autonomia para se expressarem e poderem falar 

dos espaços que deles fazem parte.  

  Oferecer aos membros de comunidades tradicionais a possibilidade de mapear seus 

territórios e de se transformarem nos protagonistas de sua própria identidade, organizando 

uma cartografia social baseada no conhecimento das comunidades tradicionais, é uma das 

metas do presente trabalho. Resulta em mapas que reflitam o entendimento dos indivíduos das 

comunidades sobre o seu território e a relação de sua cultura com esse espaço. Além disso, 

pretende-se também contribuir para o aprendizado do uso de instrumentos e técnicas para 

desenvolvimento da cartografia além de desenvolver a capacidade de ler e interpretar 

informações contidas em mapas e cartas diversas por parte dos membros da comunidade. 

 É muito importante que o processo de confecção de mapas biorregionais e sociais, 

usando técnicas cartográficas junto às comunidades, seja dirigido de forma participativa e 

integrada. Ou seja, com a colaboração direta da maior parte de membros comunitários, afim 

de que se torne uma construção coletiva, que sirva de base para elaboração de novos projetos 

sociais, familiarizando a comunidade com as práticas de trabalhos coletivos e comunitários, 

buscando uma interação social na resolução de problemas comuns. Tais conhecimentos 

devem ser passados de forma lúdica, procurando fugir a metodologias convencionais, e 

criando dinâmicas de trabalho a fim de manter o clima de satisfação e motivação dos 

participantes. Durante a realização das oficinas, desenvolvem-se dinâmicas de preferência ao 

ar livre, aproximando o desenvolvimento dos trabalhos com o cotidiano de vida dos membros 

das comunidades envolvidas, bem como procurando facilitar o entendimento das técnicas a 

serem empregadas e suas utilidades no contexto do dia a dia da vida de cada indivíduo. 



 50 

 As atividades propostas a serem desenvolvidas junto às comunidades durante o 

processo de construção coletiva do Mapeamento Biorregional foram divididas em oficinas 

onde serão apresentados aos participantes os elementos cartográficos presentes em mapas e 

cartas. Além disso, expõe sua utilização prática, bem como o processo de confecção que se 

inicia com a discussão sobre escolha dos temas até a técnica de restituição (decalque) a partir 

do mapa base, pintura dos mapas, criação de legenda, anexação de fotos, imagens, textos, 

dentre outros. Durante esse processo de construção, é importante seguir com uma 

metodologia que seja motivadora e participativa para incentivar a criatividade e o prazer de 

construir em conjunto (Foto 13).  

De acordo com o Observatório Permanente de Desenvolvimento Social da 

Universidade de Aveiro (OPODS, 2012), a cartografia social é capaz de tornar mais visível às 

transformações que não são possíveis de serem obsorvidas visualmente, porque ela consegue 

isso de uma forma mais simples ao passo que é capaz de  

 “reduzir a realidade geográfica, por mais extensa que seja, a uma representação que 

caiba numa folha de papel dominável pelo nosso olhar e, nesse processo de abstração e 

representação, selecionar indicadores que traduzam mais fielmente as dinâmicas estudadas” 

(OPDS, 2012).  

 

Foto 13: Retrato da metodológico - metodologia utilizada para trazer a compreensão do papel da rosa 

dos ventos enquanto um instrumento capaz de indicar exatamente um sentido, em que praticamente 

todos os pontos na linha do horizonte, podem ser identificados com exatidão.  
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3.2.3 A utilização “fotocartografia sociocultural” como uma proposta metodológica de 

pesquisa. 

Sempre que nos encontrávamos na comunidade, fazíamos o percurso tanto dentro 

como em torno dela, a pé, para que a observação fosse complementada com efeito. O nosso 

propósito é de construir o itinerário de reconhecimento, a partir da observação sistematizada 

através do caderno de campo – colhimento das histórias – e do registro fotográfico. Nesse 

caminho espacial, interagimos e colhemos informações básicas de pessoas da comunidade.  

Esse registro de informações pode ser realizado através da chamada “Fotocartografia 

Sociocultural”, vista aqui como uma técnica que utiliza o registro fotográfico em conjunto 

com outros procedimentos da pesquisa ao analisar os modos de vida tradicionais das 

comunidades (NOBRE, 2011). Defende-se que essa metodologia é importante para a pesquisa 

qualitativa na área das Ciências Sociais, inicialmente por favorecer a um compartilhamento de 

ideias de diferentes áreas do saber e também por permitir uma visão mais abrangente da vida 

cotidiana das pessoas, através de uma visão mais abrangente do espaço em que se vive.  

 Nas Ciências Sociais, o uso da fotografia ocupa uma posição de singular crescimento 

pelo fato de contribuir para o conhecimento das particularidades históricas e o entendimento 

de questões socioculturais do cotidiano, principalmente quando associada à cartografia. Isso 

ocorre pelo fato das Ciências Sociais mostrarem nas pesquisas desenvolvidas nesse campo, 

várias formas de representação e diversificação direcionadas para os debates das questões 

sociais.  

 Uma “Fotocartografia Sociocultural” é capaz de representar a vida cotidiana do espaço 

empírico no qual está sendo desenvolvida pelo fato de “mapear imageticamente” através da 

associação de técnicas e procedimentos que abarcam a fotografia, o “itinerário de constituição 

desse espaço”, assim como as lutas sociais presentes neles e também os “procedimentos 

socioculturais” que nele estão se constituindo (NOBRE, 2011). Na proposta de utilizar esse 

veículo de registro como uma metodologia, pretende-se contribuir para uma documentação 

escrita e visual dos modos de vida das comunidades tradicionais durante o processo de 

construção dos mapas biorregionais.  

 De acordo com Nobre (2011), “Fotocartografar é desenvolver um mapeamento 

fotográfico investigativo que associe técnicas, tais como: registro fotográfico, observação, 

entrevista, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica, não necessariamente nessa ordem.” 

Dessa forma, compreende-se que o indidividuo que executa essa técnica, é aquele que 
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apresenta uma capacidade de mapear um território, percorrendo os espaços e identificando os 

lugares – “territórios dotados de sentido” – ou mesmo, descobrindo lugares.  

 Essa estratégia metodológica pode auxiliar na elaboração do Mapeamento 

Biorregional e permite analisar de uma forma mais detalhada como se processa a vida 

cotidiana dos indivíduos que vivem pela e para as comunidades, que deles fazem parte. Diante 

disso acredita-se que a “Fotocartografia” irá servir como fonte de análise das evidências 

sócio-culturais através do olhar do observador/facilitador tendo ele a função de destacar tais 

evidências, a partir das quais será possível conhecer as experiências dos sujeitos e dos grupos 

sociais, além de identificar como eles mantêm relações entre si.  

 

Foto 14: A imagem sendo capturada através da lente do observador - “Recortes do espaço 

organizados pela estética do olhar” (NOBRE, 2011). 
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CAPÍTULO 4 

Construindo o Mapeamento Biorregional 

4.1 Dando vida aos mapas biorregionais através do registro fotográfico 

 

Foto 15: Chegada na Comunidade – Esse é o momento de entrar em contato direto com a 

comunidade, conhecer pessoas e espaços que terão fundamental importância para que o trabalho seja 

realizado em coletividade. Esta é a fase de reconhecimento e de descoberta, tanto dos facilitadores, 

quanto da própria comunidade. Muito é apreendido nesse momento, os nomes, as histórias, os lugares 

e coisas que de alguma forma representam algo para os indivíduos que ali estão. Essa foto é um 

registro na comunidade de Taperóa em 2013.1, neste dia o grupo maior foi dividido em pequenos 

grupos com integrantes tanto da comunidade como os alunos e facilitadores da UFBA. foi feito um 

passeio por grande parte da comunidade, em que integrantes da mesma iam apresentando os 

ambientes, fazendo o convite para as oficinas – informando o local, o horário – e apresentando em 

poucas palavras a proposta do Mapeamento Biorregional. 

 

 



 54 

 

Foto  16: O  papel das dinâmicas - O segundo momento é proporcionar um espaço de 

aproximação e aprendizagem através de dinâmicas que permitam uma compreensão de todos 

(as) diante da ferramenta que estão propostos (as) a construir. Durante a aplicação da 

dinâmica é interessante sempre ter um mediador  que será quem vai orientar como ela irá 

ocorrer. Isso permite que os demais tenham uma referência, caso apresentem alguma dúvida, 

ou queiram  fazer alguma sugestão. Esse orientador pode ser tanto um membro da 

universidade, quanto um integrante da comunidade. Outro fator relevante a ser pontuado é a 

importância da metodologia da dinâmica de grupo sugerida. Trazer uma dinâmica que esteja 

relacionada com o contexto de vida dos indivíduos que dela fazem parte, saber utilizar o 

espaço e sugerir a discursão da mesma com uma disposição dos indivíduos em círculo, é 

sempre uma boa alternativa. Outra sugestão interessante é que ela esteja relacionada com o 

objetivo da oficina, assim, será possível fazer um link com o próximo momento que irá 

ocorrer. Entretanto, existem àquelas dinâmicas conhecidas como “dinâmicas de relaxamento”. 

Essas também podem ser realizadas no meio das oficinas –  momento em que os indivíduos 

estão mais dispersos  –  e precisam de algo para descontrair e terem disposição para 

retomarem o trabalho. Essa oficina ocorreu na comunidade do Engenho da Cruz, localizada 

no Recôncavo Baiano. 
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Foto 17: Apresentação da ferramenta do Mapeamento Biorregional – Depois de realizada 

a dinâmica, ocorre uma apresentação mais detalhada da ferramenta do Mapeamento 

Biorregional, dos alunos e facilitadores, dos integrantes da comunidade e da própria 

comunidade. Esse momento permite que as propostas lançadas por todos (as) sejam avaliadas 

e esclarecidas de forma que o diálogo se torne compreensivo e verdadeiro. É uma das fases 

em que são expostas questões diante da realidade em que vivem, perguntas são feitas e 

dúvidas são formuladas. Momento esse que consegue dar todo um direcionamento às 

próximas atividades, trazendo inclusive a identificação de possíveis modificações que podem 

ocorrer diante da programação sugerida. A presente oficina ocorreu na comunidade de 

Graciosa, no Baixo Sul da Bahia.   
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Foto 18: A escolha do espaço da oficina – Essa escolha é sugerida e proporcionada pela 

comunidade, com base na sua realidade. As oficinas podem ocorrer em escolas, creches, 

igrejas, terreiros, ao ar livre, dentre outros. No momento em que é feito o contato com a 

comunidade para ser definido o lugar que irá acontecer a oficina, é bem importante verificar 

junto com eles a viabilidade que este ambiente apresenta diante do objetivo da oficina. Ou 

seja, se a oficina tem o objetivo de definir a imagem que será mapeada a comunidade – como 

foi o caso da oficina apresentanda nesta foto, na comunidade da Baixinha - e para isso será 

necessário utilizar o programa do Google Earth, implica dizer que não poderá faltar 

equipamentos como datashow, projetor e computador. Assim, é importante verificar se nesse 

local terá saída/entrada de energia. Outro fator é o tamanho do espaço. Se a atividade for 

realizado em uma comunidade que apresenta um número maior de pessoas, é importante 

viabilizar um local que abrigue todos (as) e que traga um bem-estar, para que o produto do 

trabalho seja gratificante. Esses foram dois exemplos simplórios, mas ao mesmo tempo auto-

explicativos diante do cuidado que deve se ter ao se trabalhar em um projeto de intervenção 

social como este.  
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Foto 19: Visualização da imagem a ser mapeada – Esta fase é representante de uma das 

etapas em que, após serem definidos os locais considerados como mais “importantes” e 

“relevantes” a serem mapeados, será definido o chamado “enquadramento”, ou seja, a 

delimitação que corresponderá ao espaço da comunidade em que se encontram esses lugares. 

Daí então teremos acesso ao “mapa base”, que irá possibilitar condições para encaminhar todo 

o seguimento do processo de construção. Nesta foto, a comunidade da Baixinha participou 

ativamente, se posicionando de forma que fosse compreendido pelos demais a importância 

dela estar chamando à atenção para àqueles pontos e locais específicos.  
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Foto 20: A importância da Cartografia Social – A cartografia “é uma expressão, a captura 

de um conteúdo e de uma linguagem, através de uma posição sistematizada.” Já o 

mapeamento, se apresenta enquanto um “diagnóstico sistematizado” que pode ser expresso 

também pela linguagem cartográfica. Como ja foi visto, durante as oficinas são trabalhados 

conceitos básicos, sendo eles fundamentais para a compreensão dos elementos cartográficos 

presentes em mapas convencionais e também nos mapas biorregionais. Para levar essas 

informações ao grupo, também utilizou-se dinâmicas e metodologias lúdicas que facilitaram 

em muito a absorção do conhecimento apreendido. Essa foto foi tirada na oficina de 

mapeamento biorregional que ocorreu na comunidade do Engenho da Cruz. Utilizando 

materias como papel metro, tinta, piloto, cola, tesoura e cartolina foi montada a imagem e 

compreendida, de uma outra forma, a função da rosa-dos-ventos.  
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Foto 21 : A utilização do GPS -  Outro instrumento fundamental e representativo da 

linguagem cartográfica é o “Sistema de Posicionamento Global”, mais conhecido como GPS. 

A utilização deste aparelho é baseada no espaço de navegação por satélite, sendo ele um 

sistema que fornece a localização e tempo de informação em qualquer lugar que esteja dentro 

ou próximo do planeta Terra. Dessa forma, o Mapeamento Biorregional, utiliza o GPS para 

marcar os pontos que foram ressaltadas pela comunidade como ‘pontos importantes’ e que 

estarão representados nos mapas através das coordenadas, fotografias e histórias. Para melhor 

compreensão dessa ferramenta, na comunidade do Kaonge, foi utilizada a metodologia do 

“Caça ao Tesouros”. Assim, um objeto foi escondido e em pontos diferentes foram deixadas 

‘dicas’ de onde ele estava, sendo que cada ponto – tanto do objeto, como das dicas – foram 

marcados no GPS. Logo, o grupo teria que, através do instrumento, achar “o tesouro 

escondido”.  
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Foto 22: A ida à campo – Após esse processo de compreensão da ferramenta e dos 

instrumentos utilizados para a sua construção, foram necessárias pesquisas de campo por parte 

dos participantes das comunidades e dos facilitadores presentes. A saída para o campo é um 

momento em que muitas ‘tarefas’ conseguem ser realizadas: os pontos dos locais selecionados 

para constarem no mapa são marcados; através da conversa informal, histórias são coletadas; 

novas pessoas são conhecidas; dúvidas que antes não tinham aparecido, se tornam presentes e 

novos lugares são conhecidos. Assim, o GPS, a máquina fotográfica e o caderno de campo, 

são instrumentos que não podem ser deixados para trás. A foto presente, remete ao campo 

ocorrido na comunidade do Engenho da Cruz e do Engenho Novo, localizadas no Recôncavo 

Baiano. Durante as oficinas foram ratificadas a importância de algumas cisternas, que durante 

muito tempo disponibilizaram água para a comunidade, essa daí é conhecida como “Cisterna 

da Capela”, que até hoje ainda é utilizada por alguns moradores da região.  
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Foto 23: Decalque do mapa base e reconhecimento dos pontos – Esse é o momento de 

“botar a mão na massa”. Com a ulização do papel vegetal, lápis de escrever, barracha e do 

mapa-base impresso, é possível realizar o decalque que vai reproduzir a imagem da 

comunidade que estava em satélite, para o papel. Na hora de realizar esta atividade, é 

importante estar em um lugar com boa luz para que o decalque seja feito com o máximo de 

precisão possível. Na comunidade do Engenho da Cruz, foram produzidos quatro mapas, 

sendo que o quarto – Mapa dos Engenhos –  ainda se encontra em processo de finalização. 
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Foto 24: O colorido da vida - A pintura aparece logo após o decalque ser finalizado, é ela 

que vai começar a “dar vida” ao mapa biorregional. As cores são definidas com base no 

entendimento e representação que os indivíduos da comunidade apresentam dos lugares e das 

coisas. Na comunidade de Matarandiba, os mapas-base dos três mapas feitos, foram 

produzidos à mão e depois digitalizados. A digitalização ou mesmo a confecção à mão, são 

possibilidades existes de produção dos mapas biorregionais. A escolha se será de ua forma ou 

de outra é de preferência da comunidade. 
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Foto 25: Finalizando uma etapa – Compreende-se então, que nos mapas biorregionais 

deverão constar, além do posicionamento geográfico, vários elementos produzidos pelos 

participantes das comunidades, tais como: ilustrações (desenho ou foto) e dimensionamento 

dos elementos apontados, suas definições, descrições, e referências históricas e sociais, em 

textos autorais. O conjunto de mapas assim gerado deverá ser reproduzido para divulgação e 

discussões mais amplas pela comunidade, para posterior aprovação coletiva. A comunidade 

percebeu a importância do mapa e por isso contribuiu para que o trabalho fosse concluído. 

Algumas pessoas da comunidade se encarregaram de fazer levantamento das histórias, outras 

já se preocuparam em pesquisar sobre a cultura, enquanto outras foram atrás de dados sobre a 

sustentabilidade, e outras ainda participavam das oficinas que antecederam a feitura do mapa. 

Ainda existiram aquelas que desmarcaram compromissos importantes para não faltarem às 

oficinas. O resultado de tanto esforço foram mapas verdadeiramente biorregionais, e mais 

experiências próprias de cada pessoa. Segundo Doug (1998), valiosas informações 

encontram-se em arquivos de computador e em mapas engavetados, úteis para especialistas, 

mas não disponíveis para fins de planejamento, educação, desenvolvimento comunitário ou 

interpretações culturais.   
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Foto 26: A presença e o papel das crianças – Segundo Augusto Cury, “todos têm uma 

criança alegre dentro de si” e isso se torna mais visível no instante em que é permitido estar 

perto, produzindo e aprendendo, junto com outras crianças. Na grande maioria das vezes uma 

grande parte se faz presente nas atividades e, fruto disso, é procurado preparar um lugar 

especial para elas durante as oficinas. No início foi pensado em ter momentos simultâneos às 

atividades em conjunto com os adultos. Mas depois, foi identificada a necessidade de serem 

contruídas oficinas paralelas, direcionadas à elas, de forma a proporcionar que elas se  

permitissem compreender a proposta e o objetivo do processo de construção do Mapeamento 

Biorreginal. Para isso, foram estruturadas oficinas especiais, com metodologias e linguagem 

acessíveis à realidade de cada uma delas. O interessante era que elas sempre tinham uma 

sugestão e/ou uma proposta à fazer. Neste dia, as crianças da comunidade da Baixinha 

sugeriram a brincadeira do “Morto-Vivo”, para conseguirmos dividi-las em pequenos grupos.  
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Foto 27: Base do Mapa do Território Tradicional Quilombola. Comunidade de Graciosa. 

 

Foto 28 : Mapa Biorregional do Território Tradicional Quilombola. Comunidade de 

Graciosa. 
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Foto 29: Base do Mapa Cultura Viva da Graciosa. Comunidade de Graciosa. 

 

Foto 30: Mapa Biorregional Cultura Viva da Graciosa – Comunidade: Graciosa. 
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Foto 31: Base do Mapa de Pesca e Mariscagem de Graciosa. Comunidade de Graciosa. 

 

Foto 32: Mapa Biorregional de Pesca e Mariscagem de Graciosa. Comunidade de 

Graciosa. 
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Foto 33: Mapa Biorregional Abre-te Campo Formoso cheio de tanta alegria. 

Comunidades do Vale do Iguape – Recôncavo Baiano.  

 

Foto 34: Mapa Biorregional Água: a fonte da da vida. Comunidades do Vale do Iguape. 
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Foto 35: Mapa Biorregional Cultura Identidade e Resistência das Comunidades 

Quilombolas. Comunidades do Vale do Iguape. 

 

Foto 36: Mapa Biorregional Sustentabilidade das Comunidades Quilombolas. 

Comunidades do Vale do Iguape. 
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Foto 37: A alegria do trabalho conjunto – A construção e aplicação da ferramenta do 

Mapeamento, almeja provocar a mobilização social a partir do compartilhamento de um 

imaginário, do fortalecimento do poder de atuação de seus atores e da realização conjunta das 

atividades de planejamento, execução e avaliação dos processos de desenvolvimento nas 

comunidades. É proposto que os sujeitos envolvidos reflitam sobre suas formas e 

potencialidades de atuação no espaço comunitário, diante dos aspectos da realidade 

identificados. Assim, percebe-se que as ações voltadas para uma proposta de transformação 

social não podem perder de vista o caráter da coletividade e da valorização dos saberes 

tradicionais.  

A prática da produção consiste na experiência e na vivência a ser relatada dentro de 

um contexto social, cultural, ambiental e econômico. Essa é a realidade que está sendo 

proposta com o presente trabalho. Nessa caminhada metodológica, identifica-se que nas 

Ciências Sociais o uso do resgate das estórias através do diálogo e da fotografia ocupa um 

lugar de relativo crescimento por contribuir para o conhecimento de particularidades 

históricas e o entendimento de questões socioculturais do cotidiano, principalmente estando 

associada à cartografia. Isso porque as Ciências Sociais tendem a mostrar nas pesquisas 

desenvolvidas nesse campo de pensamento diversas formas de representações intrínseca e 
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extrinsecamente voltadas para o caráter ideológico das questões sociais. A dinâmica da 

sociedade é produtora de modificações de comportamentos e relações, além de colaborar com 

a produção de novos conhecimentos na área das Ciências Sociais.  

  Como diria Freire (1996), o que busca o extensionista não é estender suas mãos, mas 

sim seus conhecimentos, suas técnicas, de tal maneira que o que se queira passar possa ser 

compreendido. Assim, ensinar é muito mais do que treinar, é criar possibilidades para a 

produção do saber, para aprender a pensar, é criar ou expandir o conhecimento a partir do que 

se tem. Através do Mapeamento Biorregional foi identificada essa relação de troca de saberes. 

Por se apresentar enquanto uma junção de um mapa dito convencional – com todos os 

caracteres de mapas técnicos – e elementos retirados de dentro da própria comunidade – 

entendidos por todos e respaldado pelo conhecimento científico – a ferramenta do 

Mapeamento Biorregional permite construir um mapa vivo que traga descoberta, 

reconhecimento e compreensão, pela comunidade. É esperado que esse aprendizado nas 

comunidades por qual passamos, sirva para resgatar sua história, fazendo com que haja uma 

valorização da cultura, afirmação da identidade, prestação de serviços municipais, como 

escolas, saneamento básico, transporte, estaduais e federais, dentre outros.  

 O Mapeamento Biorregional permite que a comunidade crie mais autonomia e tenha 

maiores condições de construir outros mapas de outros temas, assuntos esses que podem se 

modificar com o passar do tempo. É compreendido, que o mapa nunca será concluído até 

porque é um mapa vivo e dinâmico. Partindo da ideia de que a realidade é transformável e não 

estática - através de leituras e diálogos dos conteúdos levantados com a comunidade - as 

oficinas realizadas e os mapas que foram construídos, foi possível verificar a importância da 

realização de atividades como essa. O sentimento de pertencimento àquele determinado local, 

o desejo de construir juntos, o respeito pelo outro, a autonomia no momento da construção, a 

ambivalência de liberdade de expressão política e, além disso, a capacidade do ser humano de 

desenvolver valores e formas de convivências solidárias, justas e identificadas com o bem 

comum e com as necessidades dos outros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O significado da vida, não está exatamente nos livros das escolas, mas sim nos 

relacionamentos humanos.” 

       Vitor Dattoli 

 As sociedades e as comunidades funcionam e é preciso conhecer suas especificidades, 

seus mecanismos de sustentação e de mudança. Através da experiência vivida com base do 

processo de construção do Mapeamento Biorregional, identifiquei a importância de estreitar 

cada vez mais esta relação entre o meio acadêmico e a sociedade de um modo geral, além de  

perceber que a troca de aprendizagem e conhecimento só tende a enriquecer o indivíduo, 

enquanto ser humano e social.   

 A primeira consideração está voltada para o ponto de que toda essa experiência 

vivenciada, produzida e realizada – neste momento – através da universidade não deva ficar 

presa à ela. Além disso, salientar a importância da sistematização de determinadas 

informações e a aplicabilidade das mesmas nos meus sociais, acadêmicos e comunitários. Ou 

seja, o conhecimento sendo dinâmico, precisa ser passado adiante. Ele não consegue se 

desenvolver, nem se potencializar, no momento em que permanece estático, em que se 

mantém inerte. 

 A segunda consideração, é o fato de reconhecer que  a troca do conhecimento entre as 

diversas áreas do saber nos deu a capacidade de abrir o campo de possibilidades diante da 

quantidade de informação que estava sendo assimilada durante este período. E isso serve tanto 

para o conhecimento técnico, como para o conhecimento tradicional ou conhecimento das 

experiências vividas. 

A terceira consideração se volta para o processo teórico trabalhado e a troca de 

experiências estabelecidas. A gama de leitura, a discussão dos textos, as conversas informais, 

a dança, a música, o olhar, as descobertas, enfim, todos esses elementos aparecem aqui 

enquanto singulares formas de produzirem conhecimento durante a construção do 

Mapeamento Biorregional. Além disso, permitiram colocar em prática grande parte do que foi 

assimilado, fazendo com que fosse possível se munir de informações que só iriam colaborar 

com esse momento de troca do saber.  

O processo do Mapeamento Biorregional permite trazer uma concordância, ao passo 

que se demonstra ser educativo para a comunidade e para om mundo. Existe aqui, um 
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sentimento de pertença, que permite aprender, interpretar, compreender e reflexionar cada 

etapa da lindo do conhecimento. Este amadurecimento permite afirmar que a última 

consideração presente neste momento, a respeito da exposição e discussão realizadas ao longo 

do presente trabalho, é aquela que aponta para a sua incompletude. Ou seja, para o caráter 

inacabado e não definitivo das reflexões elaboradas. 
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