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O presente trabalho consiste em um relato de experiências 

envolvendo o uso do mapa mental na comunidade indígena Sítio Poço Dantas, 

localizada geograficamente no distrito de Monte Alverne em Crato\CE onde 

busca contribuir para a construção da identidade do lugar, através das 

vivências da interação humana, o que gera a possiblidade de reafirmação de 

seus valores ao se compartilhar histórias de vida, memória familiar, cultura e 

tradição. Os mapas mentais são representações do espaço vivido, concebido e 

percebido, sua principal característica é representar o lugar do cotidiano com 

ajuda do imaginário. As representações do imaginário permitem estabelecer 

relações entre o modo como cada um vê o seu lugar a partir de experiências 

pessoais com laços de pertencimento e a aspecto de identidade.  O principal 

objetivo dessa pesquisa é mostrar a experiência com o mapa mental e como o 

mesmo permiti conhecer a identidade dos moradores da localidade rural de 

Poço Dantas, comunidade indígena Cariri, em processo de auto 

reconhecimento. O trabalho foi elaborado pautado na experiência adquirida 

durante uma oficina de mapas mentais desenvolvida em Poço Dantas durante 

o I Seminário Nacional Povos Indígenas do Cariri Cearense, que ocorreu na 

Universidade Regional do Cariri (URCA), com a finalidade de discutir a 

presença dos povos indígenas do Cariri Cearense e debater a resistência 

política desses povos. Durante a oficina de Cartografia Social os habitantes 

participaram da construção de um mapa com ajuda de suas memórias, 
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representando o território e os lugares de referências da comunidade, para 

facilitar a demarcação do território. No tocante aos resultados o mapa mental 

desenvolvido durante a oficina cartográfica permitiu uma melhor memorização 

e compreensão da localidade através da representação visual de informações, 

o que estimulou a criatividade e a participação da comunidade. Conclui-se que 

a utilização de ferramentas cartográficos construídos a partir de vivências com 

o lugar reforça o aspecto de identidade.  
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