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RESUMO  

Este trabalho dedica-se a apresentar as discussões subjacentes à construção da estratégia 
metodológica mais adequada e eficaz para desenvolver o trabalho junto aos atingidos pela 
lama, despejada pela Samarco nos distritos de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, 
ambos localizados no Município de Mariana – MG. Discute a possibilidade do emprego da 
cartografia como tecnologia social, de representação da memória sócio espacial articulando 
as categorias lugar, território e paisagem.  

PALAVRAS-CHAVE 
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MEMÓRIA COMO TECNOLOGIA SOCIAL: OS FUNDAMENTOS DA 
CARTOGRAFIA PARTICIPATIVA 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Este trabalho dedica-se a apresentar as discussões subjacentes à construção da estratégia 
metodológica mais adequada e eficaz para desenvolver o trabalho junto aos atingidos pela 
avalanche de lama, despejada pela Samarco nos distritos de Bento Rodrigues e de Paracatu 
de Baixo, ambos localizados no Município de Mariana – MG. 
Ainda que fatigante faz-se necessário relembrar a condição de sofrimento das famílias que 
se tornaram testemunhas impotentes da violenta forma como suas vidas, foram dragadas 
pela passagem da lama. Que assustadas foram tangidas as pressas à sede municipal onde, 
num primeiro momento, encontraram amparo e solidariedade. Contudo, tão logo passou o 
choque provocado pela tragédia, ironicamente, tornaram-se objeto de expiação das 
igualmente trágicas consequências econômicas da paralisação da atividade mineraria. 
Também se deve pontuar o intenso e eventual assédio por parte da imprensa e diversos 
grupos de pesquisa, que mal esperaram a lama passar e já estavam encima dos atingidos. 
Cabe trazer a esta contextualização a dimensão do impacto, que se estende até muito além, 
mais que Mariana e suas relativamente pequenas comunidades, são 853 quilômetros de 
devastação ao longo de toda a bacia do Rio Doce (considerando-se apenas da nascente à 
foz). São incomensuráveis desarranjos socioeconômicos, ambientais e culturais. 
Então, frente a este cenário, deve-se salientar que a discussão empreendida e as atividades 
desenvolvidas neste trabalham buscam, prioritariamente, somar-se a outras iniciativas em 
andamento, tendo consciência de sua pequena escala para construção de soluções para este 
colossal imbróglio. 

Desta forma discute-se a natureza subjetiva da proposta apresentada: viabilizar a memória 
socioespacial como tecnologia social. Para tanto, buscou-se apoio em discussões acerca dos 
fundamentos da cartografia, desenvolvida por Raisz (1969). Bem como perspectivas críticas 
de construção e aplicação da cartografia como uma ferramenta interdisciplinar de 
valorização da memória voltada a atender interesses e demandas sociais não hegemônicas, 
como proposto por Ribeiro (2009). Em seguida realizar-se-á a apresentação da proposta de 
Cartografia Participativa discutindo suas dimensões analíticas (espaço, lugar, território e 
paisagem) em seus aspectos teóricos e operacionais.  

 

2 - A CARTOGRAFIA DO VERSO AO REVERSO 

Para Raisz (1969) a cartografia faz-se como um método cujo objeto é “reunir e analisar 
dados e medidas das diversas regiões da terra e representar graficamente em escala 
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reduzida os elementos da configuração que podem ser claramente visíveis” (Raisz, 1969, 
p.1). Neste sentido, para Raisz, os mapas são o “principal instrumento do cartógrafo”1 para 
por em evidência a configuração da superfície terrestre (1969, p.1). Em sua definição os 
mapas são apresentados como “representação convencional da superfície terrestre vista de 
cima” (Raisz, 1969, p.2, grifo nosso) e adverte que “a palavra ‘“ representação”’ é usada aqui 
no seu mais alto significado: um mapa representa melhor o que se conhece da terra, do que 
o que se vê de uma certa altura”.  (Raisz, 1969, p.2, grifo nosso). 
Os mapas como uma forma de comunicação são, decerto, mais antigos que a própria escrita, 
sendo encontrados em sociedades pré-históricas sofisticados mapas com indicações de 
elementos complexos, por exemplo, as Cartas Marítimas dos Nativos das Ilhas Marshall2 
(RAISZ, 1969). E a linguagem da representação cartográfica constitui-se como um elo 
universal entre o antigo e o moderno, entre o oriente e o ocidente, como é perceptível 
através da história dos mapas traçada por Raisz (1969) que aponta para o fundamento de 
conceitos estruturais da moderna cartografia – como os paralelos e meridianos – já na idade 
antiga nos mapas dos cartógrafos jônios (RAISZ, 1969). Duarte (2002), amparado por essa 
percepção, argumenta: “Cada sociedade, refletindo determinados aspectos culturais, tem 
ou teve alguma forma de perceber e de produzir imagens espaciais” (Duarte, 2002, p.21 
grifo nosso). 
Desta maneira a visão da cartografia através de um prisma prático e científico remonta a 
uma concepção histórica e culturalmente marcada: a eurocêntrica, que despreza outros usos 
como o mítico ou psicológico (DUARTE, 2002). Neste sentido cabe ressaltar a colocação do 
autor de que a cartografia moderna também está assentada numa forma de poder e saber, 
que: 

Mesmo os mapas mais modernos, com todo o avanço tecnológico de hoje, ainda 
estão longe de refletir certas verdades, pois omitem, propositalmente, algumas 
informações como, por exemplo, instalações militares. Não só nos mapas antigos, 
mas também nos modernos, continuam presentes os mitos, as lendas, os 
interesses estratégicos e ideológicos (Duarte, 2002, p.17, grifos nossos). 

Mesmo que a cartografia tenha sido diretamente impactada pelas pujantes inovações 
tecnológicas dos últimos anos, ainda são validas as palavras de Raisz (1969): “as mudanças 
na forma de representação da Terra são realizadas pouco a pouco, com prudência” (p.3). 
Neste sentido, ainda que contemos com o uso de sofisticados computadores e SIG’s, o fazer 
cartográfico passou por relativamente poucas transformações estruturais.  
O mesmo não se pode dizer a cerca do conceito de cartografia, como demonstra Simielli 
(2007), ao longo da história as definições de cartografia variaram de uma concepção artística 
– voltada para estética do mapa – à técnica de (re)produção de mapas  (SIMIELLI, 2007). 
Contudo foi somente durante as décadas de 1970 e 1980 que vão surgir inovadoras 

                                                 
1 “Mas, outras representações, tais como modelos de relevo, globos, fotografias aéreas e cartogramas, são 
assuntos próprios para serem tratados em cartografia” (Raisz, 1969, p.1). 
2 “Estas cartas são formadas por conchas ligadas por um entrelaçado de fibras de palma. (...) A quadricula 
ortogonal representa o mar livre; as linhas curvas indicam a frente das ondas próximas das ilhas, e as ilhas 
mesmas, estão representadas por conchas” (Raisz, 1969, p.7). 



 

 

4 

 

concepções de cartografia voltadas à perspectiva do usuário dos mapas, os sistemas de 
comunicação cartográfica, como apresenta Simielli (2007), “segundo a Associação 
Cartográfica Internacional, em seu Multilingual Dictionary (1973), a cartografia é definida 
como teoria, técnica e prática de duas esferas de interesse: a criação e o uso dos mapas” 
(p.72). 
Simielli (2007) recorre ao Modelo de Comunicação Cartográfica de Kolancny (1977) para 
demonstrar a relevância da preocupação com a leitura e uso de mapas durante sua fase de 
produção. Para Kolancny (1977):  

(...) o produto cartográfico não pode atingir seu efeito máximo se o cartógrafo 
considerar a produção e o consumo de mapas como dois processos diferentes. 
Esse efeito máximo só pode ser obtido se a criação e utilização dos trabalhos de 
cartografia forem considerados dois componentes de um processo coerente (e em 
certo sentido, indivisível), no qual as informações cartográficas originam, são 
comunicadas e produzem um efeito. É a informação cartográfica que constitui um 
conceito novo, ligando a criação e utilização do mapa num único processo. 
(Kolancny, 1972 apud Simielli, 2007, p.74). 

O efeito a que se refere o autor é descrito por Simielli (2007) como: “a informação 
cartográfica obtida enriquece o conhecimento e a experiência do usuário do mapa. Ela é 
transformada imediatamente em sua atividade prática, ou ele a processa em alguma ideia 
(...) de qualquer maneira, a realidade do usuário do mapa é ampliada” (p.76). Desta forma 
estabelece a autora que o sucesso de mapas como instrumento de transmissão de 
informação deve a adequação entre o trabalho do cartógrafo e as perspectivas e limitações 
do usuário, que deve extrair do produto cartográfico a maior quantidade possível de 
informação. Neste sentido salienta a necessidade da compreensão de que a linguagem 
cartográfica deve ser acessível, principalmente às crianças em idade escolar (Simielli, 2007). 
Frente ao exposto, afirma-se o processo cartográfico como parte da construção de uma 
imagem espacial que melhor representa o que se conhece acerca da superfície da Terra, ou 
de alguma porção dela. Como produto de uma determinada sociedade em seu respectivo 
espaço-tempo, sujeito às contradições e manipulações ideológicas, mesmo a moderna 
cartografia intensiva no uso da tecnologia, apresenta suas propositais distorções. Neste 
sentido a cartografia não é neutra e remonta a uma proposta de comunicação de 
informações onde a eficiência está ancorada na associação entre produção e uso como parte 
de um mesmo processo. 
Desta feita, haja vista à tarefa construir representações cartográficas de regiões arrasadas da 
superfície da Terra, portanto, em grande parte inacessível a um profissional técnico, haverá 
disponível conhecimento melhor que o dos moradores daquelas localidades? Se a eficiência 
da comunicação cartográfica está no estabelecimento de uma unidade entre produção e 
utilização, garantindo que a linguagem cartográfica seja compreensível aos usuários do 
mapa, atingindo assim seu “efeito máximo”, que é a potencializar os conhecimentos deste 
usuário em sua atuação; haverá melhor cartógrafo que o próprio usuário? 
Neste sentido a cartografia que apresentaremos neste trabalho inspira-se em propostas 
como as de Chambers (2006), Cooke (2003) que o utilizaram técnicas cartográficas para 
produzir mapas comunitários, também, as experiências orientadas pela professora Ana Clara 
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Torres Ribeiro, que visam desenvolvimento da Cartografia da Ação Social. Acerca dessa 

cartografia Silva (2013) afirma que trata-se da proposição de “uma cartografia incompleta 

que se faz, fazendo. Uma cartografia praticada, que não seja apenas dos usos do espaço pelo 
poder, mas também utilizável, de forma que ocorra a sincronia espaço-temporal, o que 
apoiaria, inclusive, o trabalho interdisciplinar (Ribeiro, 2012)” (Silva, 2013, p.3 grifos 
nossos). 
Assim, trabalhando em consonância com os princípios de resgate e preservação da memória 
em uma perspectiva interdisciplinar, a Cartografia Participativa – aqui proposta – aproxima-
se da Cartografia da Ação Social qual descrita por Ribeiro (2009): 

Esta cartografia condiz com a razão prática da maioria, com a tradição dos 
lugares. É necessário conhecer esta razão, as racionalidades alternativas que a 
constroem, e estimular o debate em torno de uma outra urbanidade, distante da 
pauta consumista e da arquitetura do medo da última modernidade. (...) indica 
características da pesquisa urbana hoje necessária. São algumas dessas 
características: a valorização da ação possível, ainda que não apresente os traços 
esperados por teorias sociais e partidos políticos; a valorização dos usos do 
espaço, especialmente os construídos pelos movimentos populares; a valorização 
da memória popular, das lutas urbanas e no urbano; a valorização dos vínculos 
entre identidades sociais e território (territorialidades)... (p.154 – 155, grifos 
nossos). 

Contudo, estas experiências, apesar possuírem fundamentação semelhante – a utilização 
das técnicas cartográficas para fins não hegemônicos – diferem entre si em seus aspectos 
operacionais. É nesse âmbito que a Cartografia Participativa apresenta suas singularidades, 
como veremos a seguir. 

 

3 - DIMENSÕES DE ANÁLISE: O QUE BUSCAMOS REPRESENTAR 

No estudo das relações sociais o espaço se constitui como categoria de elevada importância 
nas análises da teoria social uma vez que é socialmente produzido a partir do trabalho 
humano. Sobre isso Soja (1993, p.101-102) afirma: 

O espaço socialmente produzido é uma estrutura criada, comparável a outras 
construções sociais resultantes das transformações de determinadas condições 
inerentes ao estar vivo, exatamente da mesma maneira que a história humana 
representa uma transformação social do tempo. 

Ao espaço, produto de muitos produtores, não pode ser negado a sua face de construção 
social cotidiana. Mas sua construção não se dá de forma isolada, estando estreitamente 
vinculada à produção e reprodução da vida material a partir das relações econômicas, 
política, culturais, sociais, afetivas. Enquanto resultado do trabalho humano, o espaço abriga 
em si uma enormidade de Lugares, Territórios, Paisagens, todos informados, pois são 
detentores de sentidos e significados. Desta forma faz-se imperioso a descrição de cada um 
destes conceitos por se tornarem dimensões analíticas possíveis e apreensíveis através do 
exercício de representação do espaço proposto pela técnica cartográfica. 
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Lugar 

Sendo, por excelência, o local do vivido, das experiências cotidianas, é indiscutível a 
importância do Lugar para a compreensão das relações sociais, na medida em que é neste 
que os indivíduos constroem e reconstroem diariamente, durante toda a sua vida laços 
afetivos, ligados à segurança ou proteção. Tuan (1974) afirma que o espaço é criado pelos 
seres humanos para os próprios propósitos humanos. Em seguida ressalta a relação entre 
experiência e tempo para a conformação do(s) Lugar(es) e, concomitantemente, nega a 
existência de sentimentos por locais nos quais o convívio é rápido e fugaz. Esse(s) não 
pode(m) ser denominado(s) como Lugar(es), na medida em que falta o sentimento de 
pertencimento, a vinculação identitária e o estabelecimento de relações afetivas, pois o 
Lugar para Tuan (1979), citado por Corrêa, 1995, p.31), “(...) possui um ‘espírito’, uma 
‘personalidade’, havendo um ‘sentido de lugar’ que se manifesta pela apreciação visual ou 
estratégica e pelos sentidos de uma longa vivência.” 

O Lugar não pode ser “(...) toda e qualquer localidade, mas aquela que tem significância 
afetiva para uma pessoa ou grupo de pessoas” (Tuan 1979, apud Corrêa, 1995, p.31) 
Desse modo, os referenciais afetivos, desenvolvidos ao longo da vida dos indivíduos a partir 
da convivência com que o lugar, se destacam. Os lugares são carregados de sensações 
emotivas principalmente porque permitem segurança e proteção (MELLO, 1990); 
transmitem boas lembranças e a sensação de lar (TUAN, 1974; BUTTIMER, 1985a). Nas 
palavras de Buttimer (1985b: 228), “lugar é o somatório das dimensões simbólicas, 
emocionais, culturais, políticas e biológicas”. 
 
Território 
Ressalta-se que tanto a construção dos sistemas simbólicos, quanto do ambiente cultural se 
expressam no e a partir do espaço. Ao se expressar demonstra a forma como ocorreu a 
apropriação material e simbólica e, concomitante, apresenta o Território, já que estes são 
também Lugares de significação e identidade como se verá a seguir.  

A noção de território tem como premissa que o espaço é multifacetado, fragmentado, com 
inúmeras possibilidades de recortes, de uso, de significados e de configurações distintas, 
podendo essas ser, até mesmo, contraditórias. O espaço (...) enquanto fenômeno de análise 
recobre-se de significados e significantes. Dialeticamente pode-se afirmar que o mesmo é 
construtor e construção de indivíduos que são por ele condicionados, ao mesmo tempo em 
que, através de suas intervenções, o condicionam.  
Dessa forma, tem-se que a cada espaço há correspondentes modos de vida, concepções de 
mundo e de relações sociais, todos esses reflexos e refletores de atividades e atitudes dos 
indivíduos que por ele transitam. Enfim, mais que um “lugar” qualquer, o espaço, enquanto 
permeado de significados e significantes, se configura, antes de qualquer coisa, em um 
território. (LIBERATO, 2000, p.33) 

Neste sentido, os territórios constituem-se, prioritariamente, como locais de identidade, de 
resistência, onde a história do local se confunde com a de seus habitantes, conformando 
uma paisagem única. A configuração do local, a sua representação e, também, a sua imagem 
detêm traços que marcam a especificidade local que, por mais que possa, à primeira vista, 
ser parecido com outro, mantém a sua individualidade. Lefébvre (2000), em sua obra La 
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production de l´espace, ao discutir sobre a apropriação do espaço, nos remete a uma 
dimensão que permite enfatizar o quão única é a configuração deste local. Em suas palavras 
“um espaço apropriado aproxima-se de uma obra de arte sem que ele seja seu simulacro” 
(Lefébvre, 2000, p.192). 
É, assim, através de sua singularidade que os espaços apropriados podem e devem ser 
analisados. Não se pode, portanto, negligenciar que tanto em sua apropriação quanto em 
sua conformação estão presentes várias dimensões: econômica, política, social, afetiva e 
cultural3. As três primeiras possuem caráter mais concreto uma vez que traduzem processos 
estruturais e estão ligadas diretamente ao modo de produção predominante na sociedade. 
As dimensões afetiva e cultural, por suas vezes, possuem caráter simbólico que possibilita 
e/ou permite a construção de identidades e de pertencimentos. A identidade e o sentimento 
de pertencimento, inscritos dão a cada local um sentido e um significado que o diferencia de 
todos os outros. Tem-se, então, que a cada Território correspondem modos de ser e viver 
diferenciados, pois a sua singularidade traz em si uma diferenciação que permite a 
construção de uma paisagem típica. Desse modo, através da Paisagem de um determinado 
lugar é possível identificar não só a existência dos Territórios como também a dinâmica de 
consolidação, expansão ou retraimento desses.  

(...) o território encerra a materialidade que constitui o fundamento mais imediato de 
sustento econômico e de identificação cultural de um grupo, descontadas as trocas com o 
exterior. O espaço social, delimitado e apropriado politicamente enquanto território de um 
grupo é suporte material da existência e, mais ou menos fortemente, catalisador cultural 
simbólico – e, nessa qualidade, indispensável fator de autonomia. (SOUZA, 1995, p. 108) 

Salienta-se que esta importância reside no fato do Território apresentar, de acordo com suas 
especificidades e singularidades, características que lhes são próprias e não encontradas em 
outros lugares, sendo, portanto, representativo do conjunto de forças (afetivas, culturais, 
demográficas, econômicas, políticas, sociais etc.) envolvidas em sua configuração.  
 
Paisagem 
Importante ressaltar que a Paisagem só existe em relação a uma determinada formação 
social (sociedade, comunidade) situada no espaço-tempo, não existindo a priori, como um 
dado da natureza. Nas palavras de Bertrand (1978) “A paisagem é, desde a origem, um 
produto socializado”. A Paisagem, por ser social e historicamente produzida, só pode ser 
entendida tendo por referência sociedades/comunidades concretas (definidas no tempo-
espaço) e, também, pelas ações e relações sociopolíticas, econômicas e culturais nessas 
prevalecentes, pois “(...) a natureza não é paisagem. De um lado a natureza existe em si, 
enquanto que a paisagem existe somente em relação ao homem, na medida em que este 
percebe e a elabora historicamente”. (CAUQUELIN, 1981 apud PASSOS, 1998, p. 47). Desse 
modo, pode-se inferir que a Paisagem não é algo estático, mas, ao contrário, um fenômeno 
– como a sociedade – em constante mutação porque é socialmente produzida.  

                                                 
3 Haesbaert (2007) em seu artigo “Desterritorialização: entre as redes e aglomerados de exclusão” trata da 
imbricação das dimensões políticas e culturais presentes quando do fenômeno da desterritorialização.  
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As Paisagens dos Lugares e dos Territórios propiciam cenários e espaços geográficos 
carregados de significação e de significados não só para seus integrantes, mas para todos 
que situam para além de suas fronteiras. Os cenários, junção entre o passado e o presente, 
ou a “presentificação” do passado, devem ser concebidos como um palimpsesto, cuja escrita 
se dá, ou se deu, sobre outros textos cujas marcas, total ou parcialmente, continuam 
presentes, Nas palavras de Santos (2002, p.107), “A paisagem é história congelada, mas 
participa da história viva. São suas formas que realizam, no espaço, as funções sociais”. 
Os atores sociais, reais e concretos, no caso aqui apresentado, ex-moradores dos distritos de 
Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, criaram identidade e sentimento de pertença com o 
Lugar e com o Território, a partir do momento que estabeleceram vínculos afetivos com o 
mesmo. Agora, encobertos pela lama de rejeitos de minério, após terem suas vidas 
radicalmente e para sempre alteradas, perderam os seus modos de vida e os laços de 
identidade que tinham com o Lugar e com o Território.  
Rodrigues e Paracatu de Baixo tinham em relação a estes Lugares e Territórios. 

 

4 - DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS OPERACIONAIS: COMO OCORREU A APLICAÇÃO DA 
CARTOGRAFIA PARTICIPATIVA 

De Junho de 2016 e Março de 2017 realizou-se a aplicação do método da cartografia 
participativa junto aos atingidos pelo rompimento da barragem de fundão em Mariana. A 
coleta de dados na Cartografia Participativa ocorreu em três fases inter-relacionadas e de 
duração variável, como descrito no quadro a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A primeira fase, a abordagem, constituiu-se no momento mais desafiador e complexo da 
pesquisa. Não sabíamos onde residiam atingidos, pois nem a empresa nem a comissão de 
representantes dos atingidos possuíam um levantamento atualizado dos endereços. 
Inclusive nosso primeiro contato com atingidos em suas residências se deu após conversas 
com gari, balconistas de padaria, taxista e vizinhos. Para além do desafio de encontrá-los 
também se apresentava o desafio de abordá-los. Como introduzir o assunto da destruição de 
sua casa? Qual seria a reação da pessoa? Pensando nisto estruturamos um guia para as 

Quadro 1: Desenvolvimento da coleta de dados 

Coleta de dados 

Fase Técnica Ferramenta Duração 

1ª Abordagem Entrevista não estruturada Caderno de Campo 
07 a 17 de 

junho; 

2ª Resgate da 
memória 

Elaboração do mapa 
participativo 

Base Cartográfica elementar 
1:3000 

17 junho a 
27 de julho; 

3ª Materialização da 
memória 

Representação material do 
espaço vivenciado 

Maquete em escala de 1: 
1000 

13 a 18 de 
Março de 

2017 
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entrevistas que focava, inicialmente, temas relativos a vida em Mariana e etc. Contudo o 
desenrolar das abordagens mostraram que estas questões, apesar de pertinentes, foram 
amenizadas pelo fato de muitas vezes as pessoas já irem direto ao assunto do rompimento 
da barragem sem rodeios. 
As primeiras abordagens foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa, pois nos 
eram indicados outros atingidos, e, obviamente, a notícia de nossa passagem pelas casas 
corria e assim nos tornamos conhecidos pelos atingidos. Ao fim das entrevistas de 
abordagem perguntávamos ao entrevistado se gostaria de continuar a colaborar com a 
pesquisa. Aqueles que concordaram em continuar a receber nossa visita foram incluídos 
para elaboração dos mapas participativos. 
A segunda fase, da elaboração dos mapas, constitui-se uma técnica de entrevista projetiva 
onde os participantes receberam bases cartográficas, na escala de 1:2000, impressas em 
formato B2, com o arruamento dos vilarejos onde residiam.  
 

Figura 1: Bases Cartográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas bases foram vetorizadas a partir de imagens de satélite do Google Earth. A elaboração 
dos mapas pelo entrevistado foi acompanhada por dois pesquisadores, sendo que um com a 
função de observar e anotar e outro com a função de auxiliar o atingido na tarefa de 
construir o desenho. O objetivo da elaboração destes mapas era recolher informações 
acerca da vizinhança, das redes de parentesco, amizade, topofilias e topofobias, detalhes 
sobre a paisagem, etc. 

Arruamento de Paracatu de Baixo 
Fonte: grupo de pesquisa 

Arruamento de Bento Rodrigues 
Fonte: grupo de pesquisa 
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Fonte: Acervo da Pesquisa 

 
Os mapas produzidos individualmente compuseram um mosaico de percepções e relação ao 
território, apontando as diversas possibilidades de apropriação do espaço. O tratamento das 
informações levantadas deu-se ao longo dos meses de Agosto 2016 e Janeiro de 2017. 
Foram construídos mapas sínteses considerando as diferentes informações contidas em 
cada mapa, havendo uma correlação entre as entrevistas e os mapas. Estas sínteses 
permitiram uma compreensão dos territórios e suas dinâmicas sócio-espaciais, sendo 
identificados os núcleos de segregação e a população segregada, as relações de pertença e 
deslocamento. 
Munidos destas informações demos início ao trabalho com as maquetes. Entre Janeiro e 
Março iniciou-se a confecção das maquetes em escala de 1:1000 das comunidades atingidas. 
A proposta da dinâmica com as maquetes de trabalhar com grupos envolvendo pessoas que 
não tenham participado da confecção dos mapas. A dinâmica com a maquete de Bento 
Rodrigues aconteceu durante uma oficina de participação elaborada pela Assessoria Técnica 
dos atingidos para a discussão do projeto de reassentamento. 

 
 
 
 

Figura 2: Mapa Participativo de Bento Rodrigues 
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Figura 3:  Dinâmica com as maquetes 

 
Fonte: grupo de pesquisa 

 
O trabalho com a maquete assemelha-se muito à dinâmica de um grupo focal. Os 
moradores, em grupos de até 7 pessoas são levados a maquete para discutir sobre ela. A 
interação dos grupos com a maquete é acompanhada por um grupo de até 3 pesquisadores 
cuja função é EXCLUSIVAMENTE observar, anotar e registrar o diálogo e as percepções 
indicadas pelos moradores.  
As maquetes destacaram-se por sua capacidade de produzir uma leitura mais próxima da 
realidade do território por representar materialmente o relevo. Também se destaca a 
atração exercida por este equipamento nas pessoas que se dirigem ele de maneira intuitiva, 
logo que se encontrão vão se situando, tocando, interagindo com o objeto. Neste sentido 
propicia uma dinâmica fluida e rica em informações. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O espaço vivido, onde se dá o cotidiano foi desconsiderado desde o momento do 
rompimento da Barragem de Fundão em 05/11/2015. Este fato nos preocupa, 
especialmente quando observamos que os procedimentos adotados até agora para a 
restituição dos direitos dos atingidos mantém esta mesma postura, desconsidera o cotidiano 
dos lugares atingidos como elemento importante na constituição do espaço vivido que se 
perdeu com o desastre, e deve ser considerado como elemento estruturante dos novos 
lugares para o reassentamento. 
Esta constatação justifica a necessidade de se discutir procedimentos metodológicos que 
busquem considerar o cotidiano como elementos a serem verificados para se pensar 
processos de reassentamento em situações que envolvam desastres naturais ou 
tecnológicos, como é o caso dos distritos atingidos pelo rompimento da Barragem de 
Fundão no município de Mariana/MG. 

A intenção deste artigo é apresentar a metodologia da cartografia participativa para 
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avançarmos e refletirmos sobre sua eficácia para situações como a que nós temos a 
utilizado, verificando se esta cartografia contribui para romper com essa lógica perversa que 
mantém o cotidiano como um elemento desconsiderado, buscando dar voz para aqueles 
que destituídos de tudo tem que retomar suas vidas e reconstruir seus lugares no mundo. 
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