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Este trabalho busca contribuir às etnocartografias denominadas
de etnomapeamento e etnozoneamento através da utilização de

técnicas de mapeamento coletivo com vistas à aplicação em
diagnósticos etnoambientais participativos que norteiem o
planejamento e gestão ambiental de terras indígenas. No Brasil, até a
criação da Constituição de 1988, a política nacional tratava a
população indígena de forma assimilativa. Desde então, o histórico
de lutas dos povos tradicionais revela uma demanda pelo
reconhecimento de Terras Indígenas (TIs). Em 2012, a Política
Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) surge
a partir de um processo participativo de deliberação e construção de
uma política pública com os povos indígenas, representados pelas
suas organizações indígenas (FUNAI, 2013; BAVARESCO;
MENEZES, 2014). A PNGATI carrega o protagonismo indígena
como premissa desde a sua criação tornando o etnomapeamento e o
etnozoneamento as ferramentas de reconhecimento e apoio à gestão
ambiental. Protagonismo indígena também considerado como a base
de experiências de autodemarcação por mbyá-guaranis, como no
caso da Tekoá Mirim no litoral do Estado de São Paulo (MARTINS,
2019).

A PNGATI foi construída ao longo do histórico de lutas dos
povos indígenas. A construção dessas políticas está relacionada
principalmente ao avanço, desde a década de 1990, das demarcações
de Terras Indígenas (TI) da região Norte, sobretudo no Bioma
Amazônico (COMANDULLI, 2012) refletindo no caráter espacial
de trabalho uma escala relacionada às extensões de terra das TIs do
Norte do Brasil. Estas se diferem pela escala cartográfica requerida
para etnomapeamento das TIs da região Sul do Brasil, como as
aldeias dos mbyá-guarani localizadas no limite dos Biomas Mata
Atlântica e Pampa, em uma zona de tensão ecológica. Além disso, a
posição periurbana onde estão contextualizadas as TIs mbyá-guarani
da região metropolitana de Porto Alegre traz à tona uma
característica de questões ambientais como a dinâmica de uso da
terra, problemas urbanos, riscos socioambientais e outras distintas
das TIs amazônicas.



As primeiras experiências com “mapeamentos indígenas” feitos
por indígenas e para indígenas surgem há 30 ou 40 anos no Canadá e
Estados Unidos (HERLIHY; KNAPP, 2003). Em outras partes do
mundo, como por exemplo, na América Latina, tais cartografias
estão presentes desde a última década. Estas etnocartografias são
baseadas em uma proposta metodológica que se articula em estudos
relativos à Cartografia Social, ou Mapeamento Participativo, que
tem como princípio mapear especialmente o uso da terra em diálogo
com as comunidades (ACSELRAD; COLI, 2008).

Tais metodologias de mapeamento participativo são
aprofundadas no sentido de uma radicalização pela proposta do
mapeamento coletivo, uma vez que o mapeamento coletivo visa à
apropriação das técnicas de mapeamento a serem desenvolvidas em
oficinas e outras atividades com a participação de estudantes,
organizações de moradores, movimentos sociais, artistas,
comunicadores, e de qualquer um que se sinta interpelado a pensar
coletivamente o seu território. Portanto, a técnica cunhada
“mapeamento participativo”, carrega no nome a ideia de que o
“participativo”, implica a reunião de qualquer coisa pré-existente,
enquanto o mapeamento coletivo proposto é criado durante o
espaço de criação coletiva e trata o território de maneira original e
particular (ICONOCLASSISTAS, 2012; ARES & RISLER, 2013).

O mapeamento coletivo está alicerçado na base dos conceitos
de contra-cartografia, cartografia insurgente, cartografia crítica, etc.,
os quais surgem no final da década de 1980 a partir de uma crítica ao
trabalho da cartografia tradicional (MESQUITA, 2014;
ORANGOTANGO, 2019). No início concentrou-se na crítica de
mapas e principalmente no ofício desempenhado pela cartografia
tradicional. Esta que vem ao longo dos anos sendo usada como
ferramenta de poder para construir impérios e manter o controle
sobre eles “tanto quanto armas de guerra, os mapas tem sido as
armas do imperialismo” (HARLEY, 1988, p. 282).

Busca-se, com a prática metodológica do mapeamento coletivo
nas etnocartografias, ou o etnomapeamento e o etnozoneamento,
um produto final que carregue um processo de construção e



apropriação do espaço nos aspectos físicos, ecológicos e culturais.
Este processo de etnomapeamento, conjugado à capacitação em
técnicas de mapeamento e de geotecnologias, permitem a
planificação do território, assim como a gestão de recursos
ambientais possibilitando o protagonismo indígena durante todo o
processo.

O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia
desenvolvida para o etnomapeamento e etnozoneamento de
comunidades mbyá-guarani na Aldeia Anhetenguá. O foco desta
metodologia foi uma tentativa de radicalizar os métodos
participativos de mapeamento através de atividades de capacitação
em geotecnologias, mapeamento autônomo e outras no ambiente
escolar.

Este trabalho foi dividido em quatro partes complementares.
Inicia-se com uma breve fundamentação teórica dos princípios do
etnomapeamento, mapeamento participativo e cartografia de
resistência. A partir daí, é desenvolvida uma discussão a respeito das
limitações das metodologias participativas consagradas e é proposta a
noção de mapeamento coletivo, uma tentativa de contribuição à
cartografia de resistência e participativa inspirada na Geografia de
cunho libertário. A terceira parte é dedicada a discutir as
possibilidades e formas de representação do espaço geográfico para
aplicação de etnomapeamento junto às comunidades indígenas. Por
fim, apresenta-se na quarta parte a problemática associada à
necessidade de adoção de múltiplas escalas cartográficas e analíticas
ao longo do processo de etnomapeamento em espaços urbanos,
especialmente as mais detalhadas.

Na Guerra Civil Espanhola, durante alguns meses entre 1936 e
1937, especialmente na região da Catalunha, foi possibilitada uma das
únicas experiências de planejamento e gestão de produção
econômica de cunho libertário/autônomo. Tal forma
autogestionária de planejamento foi conhecida como “organismo



econômico da revolução” (SANTILLÁN, 1980) e se autodesignava
como coletiva em oposição à administração denominada
participativa, bastante comum tanto nos países capitalistas quanto
nos socialistas autoritário-burocráticos. Esta forma de administração
participativa funcionava de forma centralizada com o planejamento
desenvolvido pelos gestores e especialistas, formando uma capa
superior, apresentado aos funcionários de nível inferior para a
aceitação dos mesmos ou a ajustes e correções Enquanto a forma de
administração coletiva apresentava um planejamento gerado de a
partir da base, com a participação e envolvimento direto da base
neste processo de organização (TRAGTENBERG, 1980).

Relação semelhante na área das cartografias de cunho
participativo também pode ser colocada com a necessidade de uma
radicalização dos formatos de participação usualmente utilizados nos
mapeamentos participativos de comunidades tradicionais. Seja por
falta de tempo, de recursos ou de efetivo interesse e disponibilidade
da comunidade, ocorre uma carência de participação efetiva e
autonomia da comunidade nas metodologias tradicionais de
etnomapeamento. Possivelmente devido a esta carência de
participação efetiva e autonomia das comunidades tradicionais, parte
de tais mapeamentos são abandonados antes da fase posterior e
complementar de etnozoneamento. Bem como os instrumentos de
planejamento territorial e gestão ambiental não são devidamente
apoderados pela comunidade em si, perdendo-se um potencial de
empoderamento e de conhecimento etnoambiental das comunidades
tradicionais.

A definição tradicional de mapeamento participativo
reconhece o conhecimento espacial e ambiental de populações
tradicionais de cunho local, inserindo-os em modelos convencionais
de conhecimento técnico-científico, como o conjunto de técnicas e
metodologias de SIG e sensoriamento remoto com suas formas de
representação computacional do espaço geográfico. Apesar do uso
de técnicas de mapeamento variadas, tais metodologias de
mapeamento participativo são usualmente baseadas em trilhas
guiadas por membros da comunidade com a coordenação de equipes



técnicas, seguidas da geração de mapas mentais pela comunidade,
trabalho de mapeamento de escritório e ajuste final dos produtos
cartográficos do etnomapeamento em oficina com a comunidade e
lideranças. Existem, ainda, projetos chamados de mapeamento
comunitário que buscam o envolvimento direto dos membros da
comunidade no levantamento do uso da terra e das fronteiras de seus
domínios (HERLIHY; KNAPP, 2003; ACSELRAD; COLI, 2008)

Para enfrentar esta problemática da participação da
comunidade na cartografia participativa, neste trabalho vem sendo
desenvolvida uma abordagem metodológica voltada para o
aprofundamento da participação efetiva e da autonomia da
comunidade nas atividades de etnomapeamento em geral. A partir
desta abordagem que escolhemos denominar de coletivista ou
autônoma, espera-se a geração de produtos cartográficos resultantes
de um processo de mapeamento coletivo com o protagonismo da
comunidade em si (especialmente através dos alunos das escolas
indígenas). Esta abordagem coletiva valoriza o processo de
mapeamento com a maior autonomia possível da comunidade
através de atividades de mapeamento em campo e sala de aula. Tais
atividades envolvem, sempre que possível, a tomada de decisão direta
pelos indígenas e sua capacitação em técnicas de geração,
visualização, análise e utilização de dados geoespaciais e
cartográficos.

Tal abordagem de mapeamento coletivo apresenta relação
também com a geografia libertária inspirada por geógrafos
tradicionais anarquistas, como Piotr Kropotkin e Elisée Reclus
(ambos também podem ser considerados cartógrafos), e por teóricos
anarquistas mais atuais como Cornelius Castoriadis e Murray
Bookchin (SOUZA, 2017). A visão anarquista de planejamento
coletivista com a valorização das práticas autônomas de autogestão
foi a inspiração da denominação desta metodologia como
mapeamento coletivista. A relação entre a cartografia de
contrarresistência, os princípios anarquistas e a pedagogia libertária
é reconhecida devido ao potencial dos mapas para criação,
visibilidade e comunicação de conhecimento local e descentralizado;



além de uma forma de conectar múltiplos espaços e práticas anti e
contra-hegemônicas através de formato em rede (FIRTH, 2014).

No caso da comunidade mbyá-guarani da Tekoá Anhetenguá,
tal abordagem coletiva de etnomapeamento foi implementada até o
momento através de atividades como: a) capacitação em GPS e
coleta autônoma dos pontos de referência da comunidade, b)
oficinas de diagnóstico ambiental participativo; c) atividades de
campo para delimitação de etnozoneamento; d) oficinas de mapas
mentais com produção de legendas e geração paletas para mapas
temáticos coropléticos. Ao final do projeto ocorrerá uma oficina de
capacitação em SIG com software livre (em fase de planejamento).

A capacitação inicial em GPS e coleta autônoma dos pontos de
referência da comunidade em campo pelos alunos (Figura 1)
começou com uma conversa introdutória sobre a importância de
marcar o território e (re)conhecê-lo pela comunidade tradicional, as
noções básicas de coordenadas geográficas (latitude e longitude) e
instalação e funcionamento dos aplicativos de GPS em celulares.
Esta conversa introdutória foi seguida de trilha para coleta de pontos
de interesse através de procedimento manual de leitura das
coordenadas geográficas e anotação em caderno. Os alunos
cumpriram duas tarefas posteriores: a) coletar de forma autônoma e
livre os demais pontos de interesse nas semanas após a capacitação
inicial; b) elaborar uma tabela com todos os pontos em ambiente
computacional em conjunto com o professor de matemática da
escola indígena. O planejamento de tal atividade buscou uma forma
de reconhecimento inicial do território da aldeia (pontos de
referências sociais e culturais, recursos naturais, atividades de uso e
ocupação da terra, etc.) de forma autônoma, Tal atividade
possibilitou ainda a capacitação dos alunos no uso de celulares para
geração de dados geoespaciais.



Uma oficina de diagnóstico ambiental participativo (Figuras 2
e 3) foi organizada para o levantamento e mapeamento das principais
questões ambientais e territoriais pelos alunos com base nos
produtos cartográficos gerados a partir dos dados
aerofotogramétricos (especialmente o ortofotomosaico). Tal oficina
começou com a discussão referente aos objetivos e características do
etnomapeamento junto à comunidade escolar e os eixos temáticos a
serem desenvolvidos: etnohistória, vegetação, mudanças de uso e
cobertura da terra, ecologia e paisagem (solos, rochas, relevo e
hidrografia) e pressão antrópica. A partir daí, foram levantados e/ou
mapeados pelos alunos e professores indígenas os principais
problemas ambientais e territoriais na aldeia e no entorno imediato,
como: a) áreas pré-existentes de silvicultura de Pinus elliottii; b)
poluição hídrica no Arroio Fiúza e sonora associada ao tráfego de
veículos e de explosões em pedreira próxima; c) problemas de solo e
área territorial para o manejo de material para construção (capim
santa fé) e para artesanato (taquara e outros); d) problema de
delimitação da aldeia onde a nascente se encontra fora do limite por
cerca de 10 metros; e) problemas de mobilidade urbana.



Após a atividade de diagnóstico ambiental participativo, foi
realizada uma atividade baseada em trabalho de campo pela
comunidade com suporte do ortofotomosaico para a delimitação do
etnozoneamento territorial, baseado essencialmente nos usos atuais e
futuros da aldeia (Figura 4). Maiores explicações conceituais não
foram praticamente necessárias, pois a comunidade havia já
incorporado a relação entre a definição das zonas e os fins de
planejamento para o futuro da aldeia (por exemplo: já haviam



definido anteriormente as áreas de recuperação ambiental). Como
resultado de tal etnozoneamento territorial, foram delimitadas as
seguintes zonas: a) Zonas de Preservação Ambiental de kaaguy
(floresta) e de yyreia (banhado), Zonas de Recuperação Ambiental
(Yvyra Ra’y Renda) de nhundy (campo) e de pinho (silvicultura);
Zona de Viveiro e Medicinal (Poã Renda); Zona de Cultivo (kokue);
Zona Residencial (oka); Zona Sagrada (Opy Roka); Zona Esportiva
(Ougaa); e Açude (Yy).

De forma complementar ao etnozoneamento territorial, foi
gerado um etnozoneamento de cunho paisagístico com a definição
de unidades de paisagem com enfoque nas relações natureza e
sociedade de acordo com as perspectivas da Ecologia da Paisagem
(BERTRAND, 1968; MONTEIRO, 2000). Neste caso, buscou-se a
integração dos conhecimentos acadêmicos expressos nos
mapeamentos geoambientais já existentes com a visão da
comunidade a respeito da paisagem da aldeia e sua classificação. Tal
atividade também foi baseada em trabalho de campo com a
delimitação pela comunidade baseada em interpretação de Modelo



Digital de Superfície (MDS) em escala de detalhe que foi gerado no
aerolevantamento e perfis topográficos gerados a partir do primeiro.
Os critérios de delimitação das unidades de paisagem pela
comunidade foram: a) topografia com a divisão entre a parte baixa
(yvy’ã guy) ao Norte e a parte alta (yvy’ã) ao Sul e b) solos, de
acordo com a textura do mesmo como pedregoso (itaty), com
cascalhos (ytaku’i), arenoso (yvyku’i) e de banhado (yyreia), os quais
foram considerados o fator mais importante.

A utilização do SIG para representação computacional do
espaço geográfico de feições e de processos espaciais de cunho social
e cultural apresenta uma série de limitações inerentes às heranças da
linguagem cartográfica baseada em princípios essencialmente
euclidianos e cartesianos (HARVEY, 1992; CÂMARA et al., 2003).
Outra situação a ser evitada, é o uso indiscriminado dos SIG de
forma robotizada, automatizada e padronizada como uma “fábrica
de salsichas”, voltada à geração de informações para a tomada de
decisões do meio corporativo estatal e privado, como critica Smith
(2000). Tal atitude tradicional não apresenta metodologias e
representações espaciais adequadas às necessidades e aos anseios das
diversas comunidades tradicionais que devem ser os sujeitos/objetos
do etnomapeamento coletivo; para isso ocorrer, precisam de
alterações, adaptações e complementações. Um exemplo concreto de
tais problemas no campo do etnomapeamento são as tentativas de
normatização da produção cartográfica pelos manuais e
especificações técnicas do IBGE (1993; 1999), do Exército Brasileiro
(1998) e do Conselho Nacional de Cartografia (2017). Estas são
dedicadas à padronização de convenções cartográficas para
representação do espaço como legendas, paletas, simbologias e
também a infraestrutura de armazenamento das informações, como
na modelagem de bancos de dados geográficos.



A necessidade de adoção de perspectivas não-cartesianas na
cartografia social e cultural é observada por Rundstrom (1991) que,
por sua vez, questiona da mesma maneira o que chama de
perspectivas cartográficas denominadas de pós-modernas que foram
propostas por geógrafos críticos norte-americanos como Harley
(1990) e Soja (1993). Tal perspectiva pós-moderna enxerga, com
razão, uma crise da cartografia tradicional dos mapas em papel cada
vez mais substituídos pelos meios e técnicas digitais e também uma
crise de representação influenciada pelas tensões da conjuntura
social, cultural e política da época (final do século XX). Traz à tona
várias contradições do modo tradicional técnico de fazer
cartográfico (e.g., a falta de lastro e limitação de perspectivas
teóricas, o que facilita a utilização (geo)política e a subordinação às
perspectivas pragmáticas e imediatistas dos gestores públicos e dos
militares) que se distancia propositalmente das necessidades e apelos
das comunidades tradicionais.

Porém, a perspectiva de cartografia pós-moderna apresenta
também sérias limitações, especialmente devido ao fato dos mapas
serem vistos como “textos” com a adoção de representações textuais
da realidade de modo a expressar apenas um ponto de vista global
(RUNDSTROM, 1991), muito acima da realidade dos processos
espaciais nas escalas locais onde a realidade diretamente sucede. A
radicalização desta perspectiva de mapeamento textual e simbólico
amplifica, ainda, a marginalização e dominação das comunidades
indígenas do Sul pelas sociedades do Norte baseadas no texto. A
cultura das comunidades tradicionais das Américas, África, Austrália
e Ásia é não-textual, nestas o mapeamento não está em crise ou, pelo
menos, atravessa a crise com mais segurança, pois tais culturas
valorizam mais o processo de mapeamento do que o produto final
em si. Além disto, a linguagem e prática cartográfica não podem ser
consideradas, de modo algum, novidades aos povos indígenas da
América Latina que as dominam historicamente; sendo que a
percepção e representação espacial de tais povos foram fonte do
desenvolvimento da empresa colonial e de apresentação do Novo
Mundo aos conquistadores (DEAN, 1996; HERLIHY; KNAPP,
2003; SOUZA, 2008).



Outra limitação da perspectiva pós-moderna, derivada da
questão anterior de representação, é uma postura crítica de
desconfiança e subestimação da aplicação de geotecnologias para fins
de contra-resistência, desde a utilização de dados de sensoriamento
remoto e bases cartográficas em SIG até a aplicação de ferramentas
de análise espacial. Sem dúvida, o uso e o desenvolvimento de
geotecnologias são direcionados para os setores corporativos e
militares (no Brasil especialmente para o setor de agronegócios),
como bem criticado pela Geografia Crítica. Porém, tais avanços
tecnológicos, tanto na obtenção como na divulgação dos dados
geoespaciais, não devem ter seu poder subestimado também na
contra-resistência das comunidades tradicionais e seu papel de
disseminação da contra-hegemonia (MUNDO LIVRE S/A, 1996) e
também da anti-hegemonia (FIRTH, 2014).

Uma das críticas usuais da aplicação de geotecnologias no
mapeamento participativo é o inexorável distanciamento gerado
entre a comunidade e os especialistas em geotecnologias
(ACSELRAD; COLI, 2008). Para diminuir essa distância, ao invés
de restringir a aplicação das geotecnologias, o ensino de
geotecnologias tem um papel fundamental e deve ser ampliado,
especialmente junto às escolas indígenas que possuam laboratório de
informática. Inicialmente, há que se desenvolver a capacitação básica
em GPS para levantamentos e em geoprocessamento para a
visualização, edição e atualização de dados geoespaciais. Voos mais
altos em análise espacial e aplicação de geotecnologias pelas
comunidades são possíveis através de laboratórios indígenas de SIG e
geotecnologias, porém estes requerem projetos de longo prazo de
implementação difícil (CHAPIN et al., 2005).

Uma visão cartográfica alternativa é proposta por Rundstrom
(1991), através de uma abordagem de cartografia de processos (process
cartography) que enxerga os mapas menos como produtos-finais do
que como artefatos indicadores de um processo ainda em curso, i.e.,
como um diálogo contínuo entre culturas, pessoas e o ambiente. A
cartografia de processos consiste de duas ideias concêntricas: a) situa



os mapas dentro do processo de mapeamento e b) coloca o processo
de mapeamento inteiro dentro do contexto dos diálogos intra e
interculturais realizados ao longo do tempo. Em relação à nossa
pesquisa, esta perspectiva de cartografia de processos foi adotada de
forma inconsciente com o planejamento de projetos de extensão
com duração de 2 anos. Este prazo permite um aprofundamento das
práticas de etnomapeamento com enfoque na capacitação técnica da
comunidade indígena escolar e na autonomia de mapeamento. A
cartografia de processos aponta, bem como o mapeamento coletivo
para a noção de que “o mapa não é o território” do matemático,
engenheiro e filósofo Alfred Korzybsk, em especial no sentido
proposto por Bateson (1972) das diversas formas de representação do
espaço possíveis e por Ares e Risler e Ares (2013) da dinâmica e
mutabilidade destas formas de representação espacial.

No etnomapeamento tradicional, uma das formas usuais de
abordar o problema da representação espacial é a geração de mapas
mentais pela comunidade, valorizando princípios de liberdade de
representação geométrico-cartográfica, indo além da tradicional
representação vetorial de pontos, linhas e polígonos. A prática de
mapas mentais apresenta também princípios de liberdade de
representação temática quando incorporados nas legendas dos mapas
e cartas-imagem através de ilustrações desenhadas pela própria
comunidade, possibilitando uma efetiva participação da comunidade
no etnomapeamento. Porém, há de se tomar cuidado com o uso
exclusivo da técnica de mapas mentais, sem uma complementação
com referências espaciais concretas e bases cartográficas de
qualidade, o que pode levar a limitações cartográficas.

Neste trabalho, foram realizadas atividades para a confecção de
mapas mentais, e representações gráficas (desenhos) pra uso como
simbologia dos pontos de GPS coletados em campo na etapa
anterior (Figura 5). Foram utilizados softwares de SIG e WebSIG
(Google Earth) para a visualização inicial dos pontos coletados em
campo e para a confecção de mapas mentais em papel pelos alunos.



As simbologias de representação dos pontos coletados em
campo (Figura 6) compuseram também estas atividades didáticas
com finalidade de criar as legendas para o etnomapeamento pela
própria comunidade. Como visto, esta estratégia compõe um dos
princípios mais básicos das metodologias de mapeamento
participativo e que deve ser uma parte fundamental das
metodologias de cartografia coletiva com o resgate do desenho e das
temáticas relacionadas às questões artísticas e de estilo de
representação. Através do uso dos desenhos realizados pela
comunidade, torna-se possível um resgate dos mapas antigos antes do
Renascimento onde a visão de mundo tradicional era transcendida
para uma representação multidimensional da realidade com a
apresentação de elementos geográficos e informações do cotidiano
(MESQUITA, 2014).



Euterpe edulis

Nesta interface entre mapeamento e arte, também se encontra
a definição da simbologia das cores utilizadas como legenda como
no caso dos produtos de etnozoneamento e de mapas temáticos
como uso e cobertura da terra. Neste caso, a definição das cores das
classes temáticas também foi realizada pelos membros da
comunidade em ambiente de SIG (Figuras 7 e 8), devido à facilidade
e liberdade de definição de paletas de cores.



Tanto esta, bem como as outras atividades de representação
espacial e simbologia de mapas para a confecção das legendas dos
produtos de etnomapeamento, são importantes atividades para uma
apropriação mais plena do etnomapeamento pela comunidade. No
caso do mapeamento coletivo proposto neste trabalho, pode-se
considerar como principal inovação a geração das legendas temáticas
dos mapas temáticos pelos próprios indígenas em ambiente de SIG.
Desta forma, foi possível substituir um papel usualmente ocupado
pelo especialista de geoprocessamento em laboratório com suas
inerentes pré-concepções técnicas e, como consequência, limitações
para a representação espacial do ponto de vista das comunidades
tradicionais. Interessante notar as diferenças entre a simbologia
escolhida pelos membros da comunidade tradicional sem
conhecimento técnico e a simbologia técnica padronizada dos
manuais de cartografia que normalmente é seguida pelos especialistas
em geoprocessamento. Alguns exemplos notáveis são as construções
representadas na cor azul-marinho, solo exposto em marrom ou
“cor de terra”, como colocado pela comunidade, e complexo
arbustivo em laranja.



Uma das principais necessidades de adaptação das
metodologias tradicionais de etnomapeamento na Amazônia e em
outros biomas (FUNAI, 2008; CARDOSO; GUIMARÃES, 2012)
para a realidade urbana e periférica das aldeias em espaços urbanos
é a escala, tanto a escala de análise quanto à escala cartográfica de
mapeamento. Enquanto na metodologia tradicional, a escala de
abordagem regional e a escala cartográfica de semidetalhe atendem
às exigências de etnomapeamento de TI’s com grandes áreas em



vista da maior homogeneidade e extensão das problemáticas
etnoambientais representadas nos mapeamentos. De outro lado, nas
aldeias indígenas em espaços urbanos as pressões exercidas pelo
ambiente urbano, bem como as problemáticas socioambientais
associadas, requerem a adoção de escalas de análise e mapeamento de
nível detalhado e local.

Em relação à escala cartográfica de mapeamento, a maioria dos
etnomapeamentos tradicionais adota escalas de semidetalhe entre
1:100.000, com a utilização de imagens Landsat (resolução espacial
de 30 metros) ou equivalentes, e 1:25.000, com base em imagens
RapidEye (resolução espacial de 5 metros). Devido às necessidades
do etnomapeamento em áreas urbanas, foi realizado um
aerolevantamento de altíssima resolução espacial por Veículo Aéreo
Não-Tripulado (VANT) com a produção de ortofotomosaico
(resolução espacial de 5 cm) e Modelo Digital de Superfície (MDS)
(resolução espacial de 10 cm) que serviram como base para a geração
dos produtos cartográficos do etnomapeamento como uso e
cobertura da terra, dinâmica da vegetação, trilhas, hidrografia,
topografia, solos, geomorfologia e etc.

No caso da Aldeia Anhetenguá, a necessidade de dados de alto
detalhe está exposta no caso do mapeamento hidrográfico
(nascentes, cursos d’água de primeira ordem e bacias hidrográficas),
como pode ser acompanhado na Figura 9. Os dados da cartografia
oficial da Secretaria do Meio Ambiente e Infrastrutura (SEMA) do
Estado do Rio Grande do Sul na escala 1:25.000 (SEMA, 2018),
normalmente uma escala bem detalhada e de esparsa cobertura
disponível, apresenta graves problemas para seu uso no
etnomapeamento da aldeia. Os trechos dos cursos d’água de
primeira ordem do Morro São Pedro não estão presentes, bem como
suas nascentes, e os divisores da bacia hidrográfica foram
erroneamente delimitados (apresentada como pertencente à bacia do
Lago Guaíba, quando, na verdade, pertence à bacia do Rio Gravataí).
O Diagnóstico Ambiental de Porto Alegre (HASENACK, 2008), na
escala 1:8.000, apresenta uma delimitação correta da bacia



hidrográfica da aldeia, chamada de Nascente do Arroio Fiúza; porém
apresenta grande generalização com a localização da nascente do
arroio apresentada à jusante do seu lugar real. Já os dados do
levantamento aerofotogramétrico da Prefeitura de Porto Alegre, na
escala 1:1.000, são os únicos dos citados que mapeou o banhado
existente na aldeia, porém apresentam problemas como
deslocamento dos cursos d’água, cursos inexistentes, localização da
nascente do arroio apresentada à montante do seu lugar verdadeiro e
erros de topologia com criação de falsos divisores no Arroio Fiúza.
A partir do aerolevantamento gerado neste trabalho,
complementado por trabalho de campo, foi possível a delimitação
mais precisa do Arroio Fiúza e sua nascente, o que é de suma
importância para o mapeamento correto de elementos vitais para a
cultura mbyá-guarani como a nascente, bem como de serviços
ecossistêmicos em nível de bacia hidrográfica.

De modo geral, múltiplas escalas são necessárias para a geração
do etnomapeamento em espaços urbanos, especialmente devido às
diferentes escalas de mapeamentos pretéritos que, para sua utilização
plena, requer técnicas de compatibilização de escala em dados
geoespaciais diversos. Também se pôde ver que a realização de
aerolevantamento por VANT em escalas de detalhe foi fundamental
para o etnomapeamento de aldeias em espaços urbanos com seus
diferentes produtos utilizados como base para diversas atividades e
produtos do etnomapeamento.





Como no percurso percorrido por Monteiro (2000) em sua
busca de definição e de aplicação dos geossistemas, difícil não
recorrer aos princípios apontados pelo anarquismo metodológico de
Feyerabend de integração de múltiplas visões e dimensões da
realidade. Tal perspectiva epistemológica oferece a liberdade
necessária para a geração de um etnomapeamento com metodologia
coletiva preocupada em explorar representações do espaço não-
convencionais no mundo da cartografia técnica tradicional. A
metodologia de mapeamento coletivo adotada parece adequada para
a geração de um etnomapeamento de acordo com a perspectiva de
uma cartografia de processos em que a apreensão pela comunidade
dos produtos do etnomapeamento ocorre de forma mais efetiva para
fins diversos. A realização de aerolevantamento de precisão por
VANT apresentou uma contribuição essencial para o processo de
etnomapeamento em espaços urbanos que apresentaria problemas
com a utilização de dados cartográficos pré-existentes para a área da
aldeia, o que demonstra a importância do uso de geotecnologias
avançadas no campo da contracartografia e não apenas nas aplicações
da cartografia tradicional hegemônica. A geração de um
etnomapeamento sob os princípios da cartografia coletiva apresenta
uma contribuição relevante para as atividades de diagnóstico
ambiental participativo de acordo com o protagonismo indígena
proposto pela metodologia oficial para realização de planos de gestão
territorial e ambiental de terras indígenas.
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