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Cartografia Social e Conflitos Ambientais: 

Panorama da produção científica internacional de 2011 a 2021 

RESUMO 

O presente artigo apresenta os padrões na pesquisa sobre cartografia social e 
conflitos ambientais nos últimos dez anos. A análise centrou-se em identificar as 
principais referências teóricas; as temáticas fundamentais abordadas nos 
estudos selecionados; e as metodologias utilizadas para representar conflitos 
ambientais por meio de cartografia social. A pesquisa demonstrou que existe um 
alto interesse da comunidade científica internacional nesta área, sinalizando uma 
busca pelo aprofundamento dos conhecimentos sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Cartografia Social; Conflitos Ambientais; Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

 

INTRODUÇÃO 

A cartografia tem como objetivo representar os espaços e as relações por 
meio de estruturas abstratas. Ao longo da história ela foi associada à legitimação, 
conquista, poder e gestão de territórios. Assim, historicamente a prática 
cartográfica relacionada a figura de poder sobre um território é vinculada ao 
Estado ou a organizações poderosas da sociedade. Estas, utilizaram a 
cartografia para colocar em práticas estratégias de domínio territorial sem atribuir 
a devida atenção aos grupos minoritários que também fazem parte da sociedade 
(ACSELRAD, 2008). 

Entre estes grupos estão povos indígenas, quilombolas, extrativistas, 
seringueiros entre outras comunidades tradicionais (FIOCRUZ, sem data). No 
Decreto no 6.040/2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais brasileira, eles são descritos 
como: 

 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 
e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição (BRASIL, 2007). 

 

Os povos e comunidades tradicionais são relacionados diretamente aos 
territórios que ocupam, que são os “espaços necessários a reprodução cultural, 
social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados 
de forma permanente ou temporária” (BRASIL, 2007). Nesse contexto, é 
pertinente analisar e intervir nos processos que tornam mais vulneráveis esses 
sujeitos, a fim de deixar de considerar tais populações como passivas e 
abstratas. Para que ao invés disso, elas sejam definidas como sujeitos políticos 
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e históricos, culturalmente situados e detentores de direitos (PORTO; ROCHA; 
FINAMORE, 2014). 

No que diz respeito a reprodução cultural, é importante se interrogar sobre 
os fins pelos quais os homens se apropriam dos chamados “recursos naturais” 
disponíveis no planeta. O meio ambiente, que é múltiplo em qualidades 
socioculturais, não existe sem sujeito. Isso quer dizer que ele possui significados 
e lógicas de uso diferentes, de acordo com os padrões das distintas sociedades 
e culturas. Da mesma forma, os riscos ambientais são diferenciados e 
distribuídos desigualmente, de acordo com a capacidade dos grupos sociais 
“escaparem” aos efeitos desses riscos (ACSELRAD, 2010). 

Ao tornar evidente a desigualdade distributiva no que se refere ao uso e 
ocupação do meio ambiente, é possível afirmar que o ambiente de certos sujeitos 
sociais prevalece sobre o de outros. O que faz surgir os “conflitos ambientais”, 
que são caracterizados por questões contrárias de direitos dos diferentes 
sujeitos. São os conflitos ambientais que trazem à tona as desigualdades 
ambientais. Seja pela exposição desproporcional dos socialmente 
marginalizados a riscos ou a desapropriação ambiental em favor da 
concentração de benefícios do desenvolvimento em poucas mãos (ACSELRAD, 
2010). 

Em vista disso, a cartografia social vem se tornando relevante na área das 
ciências humanas, por se tratar de uma metodologia que procura dar visibilidade 
a grupos marginalizados da sociedade e escancarar diferentes visões dos 
conflitos ambientais. Grupos estes que ficam à margem da construção e 
consolidação do território brasileiro. As diferentes iniciativas de mapeamento 
social por meio dessa forma de cartografia, deixam claro divergências em 
relação aos mapas oficiais, que historicamente representam os interesses dos 
atores dominantes da sociedade (LASCHEFSKI, 2017). 

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo geral fornecer indicadores 
de como o campo de pesquisa sobre cartografia social relacionada à conflitos 
ambientais se desenvolveu na última década, por meio de uma análise 
bibliométrica na base de dados EBSCO. A EBSCO é uma base da dados com 
informações científicas sobre diferentes áreas do conhecimento, pela qual é 
possível acessar bancos de dados de faculdades, universidades, bibliotecas, 
agências e corporações privadas (EBSCO, 2021). Trata-se de uma base de 
dados respeitada, por ser regularmente atualizada, além de possibilitar a 
realização de pesquisa on-line com o uso de diferentes filtros, que contribuíram 
no desenvolvimento do estudo (OZDAL, 2017).  

Sendo que os objetivos específicos foram: a) levantar as principais 
referências teóricas utilizadas pelos autores de artigos científicos relacionados 
ao tema de pesquisa durante o período de 2011 a novembro de 2021; b) listar 
os temas fundamentais abordados nos referidos artigos científicos; e c) analisar 
as metodologias utilizadas para representar conflitos ambientais por meio de 
cartografia social. 

Para isso, a estrutura do trabalho foi dividida da seguinte forma: esta breve 
introdução; seguida de revisão bibliográfica sobre cartografia social e conflitos 
ambientais; uma terceira parte em que se apresenta o percurso metodológico da 
pesquisa bibliométrica realizada sobre os assuntos abordados. Posteriormente 
se apresentam e discutem os resultados alcançados. Por fim, nas considerações 
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finais, se faz uma síntese dos resultados a fim de verificar o atendimento dos 
objetivos propostos. 

 

CARTOGRAFIA SOCIAL E CONFLITOS AMBIENTAIS 

Pode-se dizer que mapas são, basicamente, representações reduzidas de 
recortes espaciais, tendo em vista a impossibilidade de representar o espaço de 
forma fiel em todos os aspectos a ele relacionados. Assim, os objetos que são 
representados nestes instrumentos trazem consigo as visões e construções de 
mundo de seus elaboradores, os quais possuem formas próprias de apropriação 
simbólica e social do espaço (LASCHEFSKI, 2017). Nesse sentido, Santos 
(1996, p. 39) se refere à formação do espaço como “conjunto indissociável, 
solidário e contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. 

Desta forma, compreende-se que a cartografia depende de inúmeros 
fatores para representar um determinado espaço, e nem todos eles são 
representados nos mapas considerados oficiais. Estes sistemas de objetos e de 
ações são influenciados por relações de poder, e por isso são motivo de conflitos 
quando os espaços são representados em mapas de uma forma que favorece 
apenas os detentores deste poder (SANTOS, 1996). 

Sendo assim, os mapas configuram consciente ou inconscientemente 
sistemas de objetos que sustentam significados e reivindicações ao espaço 
material, por isso tornam-se instrumentos de demonstração de dominação. Em 
contraponto, surgem as iniciativas de produção de contra espaços simbólicos e 
representativos, com diferentes mapas, que objetivam dar visibilidade aos 
sujeitos e grupos marginalizados em lutas e conflitos territoriais (LASCHEFSKI, 
2017). 

Nesse contexto, a cartografia social é relacionada ao mapeamento 
participativo, uma vez que que os grupos sociais envolvidos participam da 
construção dos mapas cartográficos, repassando informações que consideram 
importantes. As ações que utilizam cartografia social recorrem ao conhecimento 
local sobre o sistema de relações, bem como de conflitos ambientais, pelas quais 
o espaço é produzido. Estas iniciativas podem servir para construir direitos 
territoriais e instabilizar a dominação usual imposta por tramas fundiárias e/ou 
políticas (ACSELRAD, 2010).  

Assim, a cartografia social tem como objetivo principal criar instrumentos 
que possam fortalecer identidades territoriais. Para que assim facilite o 
reconhecimento do território, bem como o seu uso autônomo por grupos como 
povos e comunidades tradicionais; em contraponto à territorialidade formal 
proposta pelo Estado urbano-industrial-capitalista (LASCHEFSKI, 2017). 

Cabe ressaltar que a cartografia social pode ser dividida em dois grupos 
distintos: a cartografia social stricto sensu, que busca representar espacialidades 
e territorialidades de grupos específicos, como povos tradicionais e etnicamente 
diferenciados; e o mapeamento de conflitos sociais, com a visualização de 
processos socioespaciais em um mapa. Apesar de serem dois grupos 
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complementares, sua construção depende de procedimentos e produtos 
diferentes (LASCHEFSKI, 2017). 

Nesse caso, a cartografia social possibilita a construção de mapas em 
microescalas, com a participação e a linguagem dos sujeitos locais envolvidos. 
Isso é possível por meio da realização de pesquisas junto aos referidos grupos, 
que são fontes de territorialidades específicas. Cabe aos pesquisadores em 
questão traduzir e organizar as informações levantadas para a linguagem do 
mapa e relacioná-las com desenhos dos espaços pesquisados e informações de 
GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) 
(LASCHEFSKI, 2017). 

Os conflitos ambientais, por sua vez, podem ser descritos como disputas 
entre grupos sociais que possuem objetivos e interesses conflitantes, seja pelo 
uso do território ou dos recursos naturais existente. Entre os atores envolvidos 
nestes conflitos estão agentes econômicos, populações e as instituições 
estatais. Os conflitos surgem da emergência de maneiras organizadas de 
resistência e de afirmação de projetos diferentes de desenvolvimento e 
sociedade (PORTO; ROCHA; FINAMORE, 2014). 

Os conflitos ambientais podem ser classificados em três tipos principais: 
espaciais, distributivos e territoriais. Os espaciais envolvem casos de poluição, 
seja sonora, gasosa, hídrica ou de resíduos sólidos. Enquanto os distributivos 
são os de deixam claras as assimetrias nos benefícios por conta da apropriação 
e uso de recursos e serviços ambientais. Já os conflitos territoriais, envolvem a 
utilização e sobreposição da territorialidade de grupos mais poderosos em 
territórios ocupados por grupos marginalizados (LASCHEFSKI, 2011). 

A existência dos conflitos ambientais demonstra que existem múltiplas 
formas de dar valor à natureza. E estas formas diferentes de valoração entram 
em confronto com a racionalidade hegemônica do capitalismo globalizado. Deste 
modo, os conflitos ambientais são resultado de relações desiguais de poder entre 
os que promovem os modelo urbano-industrial capitalista de produção do espaço 
e as demais comunidades e povos locais. Conflitos estes que evidenciam as 
valorações contrapostas da natureza (FLORIT, 2019).  

 

METODOLOGIA 

Parte-se do princípio de que a cartografia social tem como objetivo criar 
um instrumento que possa tornar mais forte a identidade territorial de 
determinados grupos, sejam indígenas, quilombolas, ou outras comunidades 
tradicionais. Para que assim o grupo em questão reconheça mais facilmente o 
território e o diferencie da territorialidade formal do Estado urbano-industrial-
capitalista. A materialização do mapa, fruto da cartografia social, se dá de forma 
participativa, por meio de linguagens compreendidas pelos sujeitos locais. Estes 
mapas possibilitam o diálogo e a inserção nos mapas oficiais, por exemplo, ao 
tratar de conflitos ambientais sobre a demarcação de territórios ou em processos 
de licenciamento para grandes obras (LASCHEFSKI, 2017). 

Nesse contexto, foi realizado um levantamento bibliométrico no banco de 
dados da EBSCO, a fim de levantar artigos científicos dos últimos 10 (dez) anos 
que abordem conceitos de cartografia social relacionados à conflitos ambientais. 
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De acordo com Allan Pritchard (1969), a bibliometria trata-se da área de estudo 
que utiliza métodos matemáticos e estatísticos para quantificar e investigar os 
processos de comunicação escrita. No sentido de identificar revistas científicas 
de cada área do conhecimento, bem como autores e instituições mais produtivos. 

Para a análise dos dados, os critérios de seleção foram os seguintes: 
artigos publicados em revistas acadêmicas, analisados por especialistas, textos 
completos disponíveis para download e com data de publicação entre 2011 e o 
mês de novembro de 2021. Inicialmente foram pesquisados os conceitos 
“cartografia social” e “conflitos ambientais”. O que limitou os resultados para 
somente 16 (dezesseis) artigos, após o refinamento manual que retirou editoriais 
de revistas e eventos. As etapas desta pesquisa estão detalhadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Pesquisa bibliométrica sobre cartografia social e conflitos ambientais 

Etapa Filtro Total de Artigos 
Pesquisa Geral “Cartografia Social” e 

“Conflitos Ambientais” 
como palavras-chave 

35 

Filtro 1 Revistas Acadêmicas 
(analisadas por 
especialistas) 

19 

Refinamento Manual Artigos repetidos 17 
Refinamento Manual Editorial de revistas e 

não artigos 
16 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A fim de aumentar os resultados para a análise, a busca foi estendida com 
a consulta dos termos em inglês, seguindo as etapas expostas na Tabela 2. Os 
critérios de seleção seguiram a mesma orientação que a pesquisa inicial, 
alterando apenas as palavras-chave para "social cartography" e "environmental 
conflicts". Como resultado, obtiveram-se apenas 03 (três) artigos, visto que além 
dos repetidos, quatro dos documentos não tinham acesso livre para todo o seu 
conteúdo. 

 

Tabela 2 – Pesquisa bibliométrica sobre social cartography e environmental conflicts 

Etapa Filtro Total de Artigos 
Pesquisa Geral "social cartography" e 

"environmental conflicts" 
como palavras-chave 

22 

Filtro 1 Revistas Acadêmicas 
(analisadas por 
especialistas) 

9 

Refinamento Manual Artigos repetidos 7 
Refinamento Manual Texto completo não 

disponível 
4 

Refinamento Manual Resenha de livro 3 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Em sequência pesquisaram-se também os mesmos termos em espanhol, 
ou seja, as palavras-chave utilizadas foram "cartografía social" e "conflictos 
ambientales". Neste caso não houve artigos repetidos, e o total encontrado foi 
de 09 (nove) artigos, devidamente vinculados a revistas acadêmicas e 
analisados por especialistas. Esse processo é descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 2 – Pesquisa bibliométrica sobre cartografía social e conflictos ambientales 

Etapa Filtro Total de Artigos 
Pesquisa Geral "cartografía social" e 

"conflictos ambientales" 
como palavras-chave 

16 

Filtro 1 Revistas Acadêmicas 
(analisadas por 
especialistas) 

9 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos dados levantados, foi elaborada uma planilha utilizando-se o 
software Excel®, que foi estruturada com os seguintes campos: autor, título, ano 
de publicação, revista científica, palavras-chave, objetivos, referências, 
referência do artigo e principais temas abordados. Esta planilha serviu como 
base para o fichamento e análise de conteúdo dos 27 (vinte e sete) artigos, 
resultando nos dados que serão apresentados no tópico seguinte. Depois de 
coletados os dados, cada artigo foi analisado para determinar se os seus 
objetivos ou resultados estavam de fato relacionados com os temas de 
cartografia social e conflitos ambientais. 

Verificou-se que 06 (seis) dos documentos não estavam relacionados com 
o tema, os quais foram descartados. As outras 21 (vinte e uma) publicações 
foram fichadas para os propósitos deste estudo. A análise se preocupou em 
identificar os seguintes objetivos: a) levantar as principais referências teóricas; 
b) listar os temas fundamentais abordados nos artigos; e c) analisaras 
metodologias utilizadas para representar conflitos ambientais por meio de 
cartografia social. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

a) levantar as principais referências teóricas utilizadas pelos autores de 
artigos científicos relacionados ao tema de pesquisa durante o período de 2011 
a novembro de 2021; b) listar os temas fundamentais abordados nos referidos 
artigos científicos; e c) analisar as metodologias utilizadas para representar 
conflitos ambientais por meio de cartografia social. 
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Os 21 (vinte e um) artigos selecionados utilizaram um total de 631 
(seiscentas e trinta e uma) referências. Os autores com maior número de 
citações, com mais de 05 (cinco) produções científicas diferentes citadas, foram:  

• Henri Alselrad (2000, 2004, 2005, 2008a, 2008b, 2010a, 2010b, 
2010c); 

• Joan Martinez-Alier (2003, 2006a, 2006b, 2007, 2008, 2009, 2011, 
2016); 

• Alfredo Wagner Berno de Almeida (1995, 1998, 2004, 2005, 2007, 
2009, 2011); 

• Boaventura de Sousa Santos (1989, 2003, 2007a, 2007b, 2008, 
2009, 2010); 

• Eduardo Gudynas (2004, 2010a, 2010b, 2010c, 2012, 2015); 

• Arturo Escobar (2001, 2003, 2005, 2008, 2014); 

• Jaime Breilh (1991, 2006, 2008, 2010a, 2010b); 

• Aníbal Quijano (1997, 2000a, 2000b, 2000c, 2005); 

• Marcelo Firpo Porto (2007a, 2007b, 2012a, 2012b, 2017). 

 

A produção científica concentrou-se nas seguintes publicações, com 
quatro ou mais artigos: Tabula Rasa, Antipode, Desenvolvimento e Meio 
Ambiente, Ciência & Saúde Coletiva, El Tiempo, Human Organization, Nature 
and Conservation, The Journal of Peasant Studies. Já as publicações com pelo 
menos três artigos foram: Antropolítica, Cartographica, Cuadernos de Geografía, 
Cultural Geographies, Ecological Economics, El Otro Derecho, Geoforum, 
Geography Compass, GEOSUL (UFSC), Journal of Latin American Geography, 
Nature, Novos Cadernos NAEA e Political Geography. 

Cada um dos artigos pesquisados foi categorizado de acordo com a sua 
abordagem teórica ou metodológica. As categorias utilizadas foram: estudos de 
caso, estudos de casos comparativos, construção de modelos teóricos e revisão 
de literatura, baseado no estudo de Reis, Mattedi e Barrios (2017). Portanto, 
trata-se de uma classificação já validada cientificamente. A maior proporção de 
artigos publicados sobre o assunto pesquisado no período foram estudos de 
caso: FERREIRA; LEITE; NEVES (2021); OLIVEIRA; ROCHA; MARTINS 
(2021); VELANDIA (2020); COLLA (2020); DUQUE; OCHOA; CADAVID; 
CARRASCAL (2020); COSTA (2019); SIQUEIRA; SILVA; SILVA (2018); VÉLEZ-
TORRES (2018); PONTES; PONTES (2016); ASSIS; LAGES (2015); 
CARNEIRO; ASSIS (2013); MENESES (2012); e MORA (2012). 

Seguidos por construção de modelos teóricos: VELA-ALMEIDA; 
ZARAGOCÍN; BAYÓN, ARRAZOLA (2020); FERREIRA; RIGOTTO (2014); e 
SLETTO; BRYAN; TORRADO; HALE; BARRY (2013). Em sequência, têm-se os 
estudos de caso comparativos: GRAVA; FLORIT (2020); ROCHA; PORTO; 
PACHECO; LEROY (2017); ASSIS; LAGES (2017); e TORRES; GAONA; 
CORREDOR (2012). Por fim, um dos artigos foi categorizado como revisão de 
literatura: GARCÉS; YEPES; CEBALLOS (2011). 
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De modo geral todos os artigos analisados na pesquisa bibliométrica 
abrangeram a importância da cartografia social em um ou mais casos de conflitos 
de território em diferentes regiões, estados e países da América Latina, como 
em Santa Catarina OLIVEIRA; ROCHA; MARTINS (2021) e GRAVA; FLORIT 
(2020); em Minas Gerais FERREIRA; LEITE; NEVES (2021) e CARNEIRO; 
ASSIS (2013); no Mato Grosso do Sul SIQUEIRA; SILVA; SILVA (2018); em 
Manaus PONTES; PONTES (2016); no Rio de Janeiro COSTA (2019); no Pará 
ASSIS; LAGES (2015); em Manaus PONTES; PONTES (2016);  no Brasil como 
um todo ROCHA; PORTO; PACHECO; LEROY (2017); no Equador VELA-
ALMEIDA; ZARAGOCÍN; BAYÓN, ARRAZOLA (2020); e na Argentina COLLA 
(2020). Os estudos sobre regiões da Colômbia foram os que tiveram maior 
quantidade, sendo seis no total: VELANDIA (2020), DUQUE; OCHOA; 
CADAVID; CARRASCAL (2020), VÉLEZ-TORRES (2018), SLETTO; BRYAN; 
TORRADO; HALE; BARRY (2013), MORA (2012) e MENESES (2012). 

Observou-se também o interesse dos autores em apontar a cartografia 
social como uma alternativa para que povos e comunidades tradicionais possam 
ter suas reivindicações atendidas. De acordo com Torres; Gaona e Corredor 
(2012), a cartografia social é uma metodologia participativa e colaborativa que 
incentiva a reflexão, organização e ações em torno de um espaço social e físico 
específico. Nesse sentido, os autores afirmam que a cartografia social propõe 
questões fundamentais para lidar com os conflitos sociais e ambientais. O que 
possibilita reconhecer e incorporar interesses das comunidades envolvidas em 
propostas de novas políticas públicas para resolução dos conflitos. 

Nesse sentido, Walter (2009) compreende que os conflitos ambientais 
devem ser vistos e abordados como processos, que possuem início, 
desenvolvimento e encerramento. Ou seja, os conflitos não são estáticos, eles 
acontecem em determinado período temporal e podem ser analisados como 
ciclos, ou series de ciclos. A etapa de encerramento pode ser parcial ou total, de 
acordo com os impactos causados em cada caso. 

Sob esse ponto de vista, Costa (2019) expõe que nenhum mapa fala por 
si, pois cada mapa representa determinada expressão de discursos. Por 
exemplo, um mapa elaborado por uma comunidade que convive com um risco 
de inundação eminente prevê uma situação temporária, que pode ser resolvida. 
Enquanto o mapa considerado “oficial” pelas entidades políticas e 
administrativas já compreende a mesma localidade como inundada, excluindo a 
possibilidade de agricultura ou de ações que possam alterar essa realidade. 

Para Velandia (2020), a cartografia social tem sido utilizada como uma 
poderosa ferramenta investigativa, que tem conseguido revelar características 
espaciais que não seriam encontradas com o uso de outras metodologias. 
Mesmo que a criação de mapas cartográficos a partir de informações oficiais 
resulte em um processo sistêmico, separado da construção social local, ela pode 
ser utilizada como uma parte inicial. Assim, a partir de um mapa já existente é 
possível complementá-lo com as informações locais da comunidade ou povo 
tradicional em questão. A perspectiva da cartografia social contribui tanto para a 
teoria quanto para a prática, pois vem se consolidando como um recurso 
metodológico para trabalho em conjunto com as comunidades envolvidas em 
conflitos ambientais. 
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O que corrobora com o entendimento de Rocha, Porto, Pacheco e Leroy 
(2017), para os quais a cartografia social tem contribuído para o mapeamento de 
injustiças e conflitos ambientais. No sentido de que sua aplicação é mais do que 
o uso de sistemas de informações geográficas, pois desenvolve uma análise com 
mais do que aspectos espaciais. Pois leva em conta também questões 
ambientais, socioeconômicas, raciais, de risco e indicadores de saúde, por 
exemplo. 

Entre as experiências práticas apresentadas por Ferreira e Rigotto (2014), 
está a realização de uma oficina de mapeamento de vulnerabilidades 
socioambientais relacionada aos contextos de promoção da saúde. A referida 
oficina contou com a aplicação de métodos da cartografia social, pois permitiu 
que as mais de 40 (quarenta) pessoas presentes participassem do processo. Na 
ocasião, os membros da comunidade puderam produzir, problematizar e se 
apropriar sobre informações sobre o seu território. O que legitimou a participação 
desses sujeitos na construção de uma representação cartográfica do local em 
que vivem. 

Ainda de acordo com Ferreira e Rigotto (2014), a cartografia social 
funcionou não somente como ferramenta para dar visibilidade aos conflitos nos 
territórios. Também possibilitou a troca de experiências entre o conhecimento 
acadêmico dos organizadores da oficina, entre eles professores e bolsistas 
universitários, com o popular. O que vem ao encontro do que afirma Mora (2012), 
quando diz que o objetivo da cartografia social é construir conhecimentos que 
permeiam contextos cotidianos para reavaliar a representação do território. 
Assim, a maior preocupação dessa forma de cartografia passa a ser a forma 
como o membro da comunidade consegue expressar os elementos que 
constituem sua rotina diária. Ressignificando assim culturalmente os lugares 
mais importantes, ou que apresentem maior risco, se relacionados a conflitos. 

Pode-se dizer que não muitas as tramas territoriais, fundiárias, étnicas e 
políticas sobre as quais iniciativas como a cartografia social tem sido utilizada 
para criação de mapas no mundo ao longo dos últimos anos. Como por exemplo 
em casos de deslocamentos forçados de uma população de seu território; a 
definição sobe o potencial de produção agrícola em determinado solo de acordo 
com as políticas de acesso à terra e a água; as regras de uso da terra do manejo 
dos recursos por grupos familiares em uma relação entre agricultura e flores. Ou 
ainda o registro de mudanças no uso do solo em margens de rios em locais onde 
há enchentes recorrentes; bem como o reconhecimento de domínios ancestrais 
dos povos indígenas, por meio de novos instrumentos legais; ou ainda o 
mapeamento de locais em que houve massacres de uma população durante 
guerra civil (ACSELRAD, 2010). 

Em todos esses exemplos supracitados, podem ser observadas 
correlações entre conjunturas políticas e o campo dos direitos, conceitos 
territoriais conflituosos e processos de organização do espaço por parte de 
sujeitos de grupos sociais e étnicos marginalizados (ACSELRAD, 2010). Sendo 
assim, é possível afirmar que os conflitos ambientais, sejam espaciais, territoriais 
ou distributivos, são resultado de relações de poder desiguais. Entre os sujeitos 
que promovem o modo de produção do espaço urbano-industrial-capitalista e os 
povos e comunidades tradicionais (GRAVA; FLORIT, 2020). 
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Assim, é imprescindível compreender que existem formas diferentes de 
valoração da natureza, que são conflitantes. No que se trata dos povos 
tradicionais, essa valoração possibilita lógicas de uso da natureza específicas 
que são diferentes da lógica capitalista moderna. O que auxilia a entender por 
que existe algo que esses povos defendem e que não pode ser substituído por 
operações monetárias (GRAVA; FLORIT, 2020).    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco central deste artigo esteve na avaliação da evolução da pesquisa 
em cartografia social e conflitos ambientais na última década, a fim de identificar 
as tendências e padrões da área de estudo e o estado atual das pesquisas. 
Dessa forma, foi realizada uma análise bibliométrica na base de dados EBSCO 
sobre cartografia social e conflitos ambientais dos últimos 10 anos (2011 a 2021). 
De maneira geral, pode-se considerar que existe um alto interesse nesta área na 
comunidade científica, o que demonstra o interesse em aprofundar os 
conhecimentos em diferentes escalas e localizações geográficas na América 
Latina. 

Como limitações desta pesquisa pode-se citar a necessidade de 
determinar um período do estudo a fim de viabilizar a análise, o que torna as 
conclusões e dados obtidos restritos ao tempo considerado. Assim, mudanças 
ou assuntos relevantes pesquisados em períodos anteriores podem não ter sido 
analisados. A segunda limitação tem que ver com a falta de pesquisas 
exatamente com o mesmo objetivo, fato que dificultou a comparação de 
resultados com outros estudos realizados. E por fim, a terceira limitação está 
relacionada com a dificuldade em obter uma amostra mais significativa para a 
análise, visto que somente 21 artigos foram selecionados para o fichamento. 
Algumas publicações não foram consideradas na análise por saírem do escopo 
deste trabalho. 

Pode-se afirmar que os objetivos propostos deste estudo foram 
alcançados, em medida que por meio da pesquisa realizada foram levantados o, 
indicadores sobre as pesquisas referentes a cartografia social relacionada à 
conflitos ambientais. Assim como foram levantadas as principais referências 
teóricas utilizadas pelos autores dos artigos científicos do período pesquisado e 
listados os temas fundamentais abordados nos referidos artigos científicos. Da 
mesma forma, foram analisadas as metodologias utilizadas para representar 
conflitos ambientais por meio de cartografia social. 
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