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O desenvolvimento social envolve abordagens acerca a atuação de diferentes 
atores sociais nas esferas políticas e sociais, desencadeando em diversos movimentos sociais 
legitimados por diversos objetivos entre eles o reconhecimento de direitos culturais e sociais: 
raça, gênero, sexo, qualidade de vida, meio ambiente, segurança e direitos humanos.  

Conforme Gohn (2004), os denominados novos movimentos sociais são formados 
por sujeitos sociopolíticos que mobilizam ideias, valores e saberes. Além de constituírem 
elementos e serem agentes de mudanças sociais (ASCERALD, 2004; GOHN, 2014). De acordo 
com Goss (2003), existe um diálogo produtivo entre justiça social, movimentos social e meio 
ambiente. A autora acrescenta que, as decisões políticas concernentes ao meio ambiente e que 
afetam de maneira negativa alguns grupos sociais, vem de forma geral produzir reações através 
de mobilizações sociais em todo o mundo. 

Em consonância com Ascerald (2004), essa conjuntura possibilita entendermos o 
significado de justiça ambiental, que corresponde se a distribuição equitativa e justa dos danos 
e benefícios ambientais para os diferentes espaços e grupos sociais afetados pelos resultados 
perversos da apropriação dos recursos naturais. Segundo Almeida (2004), as comunidades 
tradicionais são consideradas grupos em posições de alta vulnerabilidade frente ao modelo de 
desenvolvimento brasileiro e sua expansão. 

A datar do período da colonização do território brasileiro, populações remanescentes 
e originadas articulam e resistem buscando a sustentação do modo de vida e o direito legal 
da terra. Todavia, Almeida (2004), Almeida & Santos (2008) e Ascerald (2008), alerta que 
as populações estão vendo a subtração dos seus territórios acompanhados da alteração dos 
seus modos de vida, em virtude da expansão da agropecuária, produção industrial, aumento da 
urbanização, atividades de infraestrutura e situações relacionadas à poluição e contaminação 
ambiental.

A Cartografia Social pode ser utilizada como uma ferramenta importante para 
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identificar a diversidade de sujeitos que se auto identificam como pessoas que exercem ofícios 
tradicionais ligados a saúde popular. Os mapeamentos sociais representa um instrumento para 
produzir discussão sobre práticas tradicionais e conflitos enfrentados pelos grupos, bem como 
para conceder visibilidade aos poderes públicos para a elaboração de políticas públicas de 
reconhecimento.

As comunidades tradicionais detém uma relação própria com o ambiente que 
está inserido, dado que realizam como modo de vida ações ligado aos recursos ambientais e 
adicionam valores simbólicos a ele. Dessa maneira é apresentado o município de Mirabela que 
se localiza na porção norte do Estado de Minas Gerais. Cujo território está inserido em disputas 
à implantação de grandes projetos público-privados, os quais remontam desde a década de 
1960, período em que um modelo de desenvolvimento foi implantando no norte de Minas, 
calcado na produção e reprodução capitalista. 

Diversas inciativas conjugadas através de organismos federais como a 
Superintendência de desenvolvimento do nordeste a SUDENE transformou o sertão mineiro 
como um dos eixos de projetos de reflorestamento, como fruto dessa modernização uma imensa 
concentração de terras nas áreas rurais desencadeou a ocupação de áreas comunais, ate então 
utilizadas pelas populações tradicionais, por empresas reflorestadoras, consequências que se 
refletem na atualidade Dayrell (2000) aguça como se deu a dinâmica de desenvolvimento da 
região e o suas repercussões para a população sertaneja. 

O processo de “desenvolvimento” recente nessa região, considerada uma das mais 
pobres do estado, foi conduzido pelo poder público e não levaram em consideração 
as populações - camponesas, indígenas, quilombolas, pescadores, coletores, etc. - 
que aí viviam secularmente. Privilegiando as oligarquias tradicionais e os setores 
industriais e agroindústrias da sociedade, deu-se início a modernização da região. 
Foram priorizados investimentos públicos e financiamentos subsidiados destinados 
a grandes projetos de pecuária, irrigação, reflorestamentos monoculturas, estímulo 
à monocultura do algodão, difusão de práticas agrícolas ditas modernas, associados 
com instalação de um parque agroindustrial, e de indústrias extrativas e de ponta 
(biotecnologia, veterinária e ótica, etc). (DAYRELL, 2000, p.191)

Além de Dayrell Silva (2000) ressaltou as implicações dos projetos 
desenvolvimentistas do Estado e da elite capitalista brasileira no norte de Minas, a partir dos 
anos 1960, com a intervenção da SUDENE sob a perspectiva da sustentabilidade naquele 
momento.

Os sertanejos e suas formas de relação com o ambiente, sua culinária e sua sociabilidade 
assim como os cerrados, a caatinga, as matas secas, as veredas, os córregos e rios, os 
veados, tatus, caititus se tornam aí ou impedimentos a serem removidos do caminho 
inexorável do desenvolvimento ou matérias primas a serem utilizadas (de forma 
insustentável) no processo de acumulação do capital. (SILVA, 2000, p.299).

 Neste contexto, a perspectiva da sustentabilidade sucumbe à saída do campo e a 
concentração espacial da população nas periferias urbanas, a erradicação das biodiversidades 
dos ecossistemas regionais, a degradação dos solos, ao desequilíbrio hídrico, a erosão da riqueza 
genética e cultural acumulada no processo histórico de convivência dos sertanejos com o sertão. 
(SILVA, 2000, p.299).

A pesquisa ainda em construção possuiu como objetivo geral, compreender 
a cartografia social como uma vertente para discussão de políticas públicas voltadas para a 
identificação de ocupação de territórios pelos raizeiros do município de Mirabela. A geração de 
dados permitirá entender a realidade local em conjunto às comunidades que irão ser estudadas, 
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assim como a representação cartográfica do território analisado.  A metodologia utilizada no 
trabalho consistirá em levantamentos bibliográficos, campos mensais à área de estudo onde 
haverá etapas de construção cartográfica diagnóstica participativa, entrevistas, registros 
fotográficos e rodas de conversas com o intuito de obter informações sobre o modo de vida dos 
raizeiros e identificar a existência de conflitos sociais, como também, às práticas locais não se 
esquecendo de apurar a identidade coletiva e a territorialidade específica do grupo.

No município de Mirabela, encontramos diversas pessoas que se autoidentificam 
raizeiros. Essas pessoas residentes tanto no meio rural como urbano tem em comum uma 
especificidade própria no modo de viver, de se relacionar com o bioma cerrado, especialmente 
no que se referem a conhecimentos tradicionais agregados as plantas medicinais e diversos 
fatores culturais diferenciados que formam uma identidade própria. “Remédio “eu conheço 
muito”, qualquer tipo de remédio, não existe um tipo de remédio que eu não conheço mais tudo 
é pela ideia”.

Destacamos neste trabalho o papel histórico dos raizeiros, os quais possuem o seu 
modo de vida que se caracteriza por uma cultura própria, observa-se que os raizeiros possuem 
importantes conhecimentos que caracterizam essa cultura. 

No Brasil, esses conhecimentos tradicionais refletem um patrimônio imaterial o qual 
não pode ser medido, passado de geração em geração presente entre os benzedores, raizeiros, 
povos das florestas e das águas, povos indígenas, adeptos de religiões de matrizes africanas, 
entre outros. Dado observado na fala de uma raizeira: “Eu aprendi com minha mãe, que veio de 
geração, minha vó, bisavó, todos sabiam fazer, foi passado pra gente, ensinando”.

Nos últimos anos o Brasil avançou no campo jurídico ao decretar diversas leis e 
tratados internacionais que visam valorizar a diversidade biológica e os arranjos tradicionais 
com que os povos e as comunidades tradicionais fazem uso dos recursos naturais. O Decreto nº. 
6.040, de 7 de fevereiro de 2007, cria a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais, que tem como fim específico: “Apoiar e garantir a inclusão 
produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização 
social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais locais, práticas, 
saberes e tecnologias tradicionais”.  

Além disso, temos A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, criada 
pelo governo federal no ano de 2006, a qual pretende expandir e valorizar a diversidade de 
plantas medicinais utilizadas, bem como proteger e promover os conhecimentos tradicionais, 
repassando-os de geração em geração. “Ademais a Política Nacional das Plantas Medicinal e 
Fitoterápico, em uma de suas diretrizes, destaca a necessidade em promover e reconhecer as 
práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros”. Diferentes legislações 
internacionais, das quais o Brasil apoia, protegem também esses conhecimentos e práticas 
tradicionais, com destaque para a Convenção 169, da UNESCO, sobre a proteção e a promoção 
da diversidade das expressões culturais, que classifica esses conhecimentos e as práticas 
tradicionais culturais como patrimônio imaterial cultural. No entanto, para que esses objetivos 
sejam obtidos, os países apoiadores precisam tomar para si medidas necessárias para a sua 
proteção. 

A perpetuação das práticas dos ofícios tradicionais relacionados aos saberes 
tradicionais sobre o uso dos recursos naturais, principalmente plantas medicinais, torna um 
modelo de desenvolvimento desses grupos tradicionais. Inúmeras comunidades rurais preservam 
o conhecimento transmitido de geração a geração sobre as plantas medicinais, embutindo e elas 
preceitos e valores culturais que contribuíram para o fortalecimento de um elo harmonioso 
entre o homem e o meio no qual ele encontra-se inserido, que no caso, o sistema biogeográfico 
do cerrado. “Essas pessoas de grande conhecimento sobre as plantas medicinais.” Eu gosto 
de preparar os remédios, o que me interessa é ver as pessoas com saúde é o que mais me 
interessa né?”“. “As que as plantas medicinais são usadas por nossos antepassados e são 
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apreciadas por terem um papel importante na cura e tratamento de algumas doenças”. Em 
algumas comunidades, essas plantas simbolizam a única forma de tratamento de determinadas 
patologias. 

Plantas Medicinais do Cerrado

A região de Mirabela encontra-se dentro do bioma cerrado. O município apresenta 
variedades de arbustos, subarbustos e vegetação herbácea. As espécies predominantes são: 
mamacadela (brosimum gaudichaudii) pequi, (caryocar brasileiro) assa-peixe (veronia 
ferrugínea) barbatimão (stryphnodendron adstringens) entre outras espécies que fazem parte 
não apenas da flora do cerrado como representa matéria-prima para a farmacopeia raizeira, 
dado corroborado pelo entrevistado “Aqui é uma farmácia”.

A flora local possui uma grande riqueza e valor medicinal constituindo assim 
um patrimônio ambiental e cultural para as comunidades raizeiras do Norte de Minas. As 
manipulações artesanais dos medicamentos feitos pelos raizeiros apresenta-se sob várias 
formas (xarope, emplastos, chás, etc.). A interação do saber local tradicional acerca das plantas 
medicinais com a riqueza natural que o bioma cerrado possui valores de uso e valor simbólico, 
em linhas gerais é a biodiversidade como produto natural e cultural.

 A dinamização dos raizeiros com o bioma cerrado manifesta-se no seu próprio 
vocabulário e nos termos que usam para interpretar a sua vivência e harmonização com os 
recursos Naturais. Comportamento o qual denota que a riqueza natural do munícipio entrelaça 
com os aspectos geográficos e culturais refletindo em um conhecimento aprofundado dos 
diversos ambientes do bioma errado e os seus diferentes usos e apropriações. Entretanto tal 
conhecimento tem sido há muitas décadas consideradas ignorância um atraso a ser superado 
(Gonçalves 2000), principalmente após a década de 1950 com os planos para “modernização” 
do Brasil o cerrado foi brutalmente ocupado e mecanizado sem a preocupação pela riqueza 
cultural sertaneja e suas populações tradicionais e pela biodiversidade. 

Tais transformações alteraram atingiram também, a esfera midiática que passou 
a tratar os conflitos socioambientais, as quais passaram explorar estratégias de comunicação 
para legitimar a lógica dos grandes projetos. Mas, vemos hoje, que as inúmeras ideais 
pretenciosas ligadas a “modernidade” e “progresso”, as quais desprezavam as organizações 
sociais das populações tradicionais atingidos pelos “grandes projetos”, tem sido desmontada 
face à gravidade de conflitos e à pujança dos movimentos sociais em fixar novos critérios de 
consciência ambiental.

O conhecimento tradicional é um instrumento utilizado por cientistas para a 
descoberta de substâncias medicinais, e por isso são apropriadas e por grandes laboratórios. De 
acordo com Ribeiro:

[...] Várias daquelas experiências [científicas] tem como base o saber sertanejo, 
mas reatualizam-no, como acontece, por exemplo, com as plantas medicinais 
cujo uso tradicional é o ponto de partida para sua transformação em fitoterápicos. 
Esse conhecimento popular vem sendo objeto de cobiça por cientistas e empresas, 
que buscam patenteá-lo, privatizando o que é de domínio público, ou de algumas 
comunidades tradicionais. (RIBEIRO, p.99, 2000).

Em relação a essa temática surgem discussões ligadas aos direitos sobre o 
patrimônio genético, assunto que exacerba disputas ao contrariar os interesses às formulações 
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de laboratórios de biotecnologia adotadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Esse patrimônio formado através de um conjunto de complexidades espacial-temporal envolve 
um quadro complexo com a aglutinação de experiências e distintas peculiaridades de uso dos 
recursos naturais, abarcando conhecimentos especializados de diferentes agentes sociais.

Faz-se necessário atentar e compreender essas formas de exploração industrial, 
pelos quais os recursos naturais das florestas tropicais vêm sofrendo. Combinado com essa 
postura é importante buscar estratégias de proteção juridicamente reconhecidos que protejam 
os conhecimentos tradicionais para impedir a “biopirataria” ou “pirataria ecológica”, ou seja, de 
forma anulem as apropriações ilegítima e ilegalmente destes “saberes nativo”. 

Posturas capazes de aniquilar as diversas incompatibilidades e conflitos 
socioambientais em que os conhecimentos das populações tradicionais comecem a configurar 
com um saber prático em detrimento àquele gerenciado pelos grandes laboratórios de 
biotecnologia que detêm o monopólio das patentes, das marcas e dos direitos intelectuais sobre 
os processos de transformação e processamento dos recursos naturais.

A preservação e o uso sustentável da biodiversidade do cerrado demandam 
conhecimentos da vegetação nativa e de como as populações locais utilizam os recursos naturais 
disponíveis.

Território, conflitos territoriais e um olhar sobre a população raizeira.

A expressão território possui várias acepções, assim como é utilizada em diversos 
contextos, desde o uso do senso comum, assim como por diferentes áreas do conhecimento 
como a Geografia e a Antropologia, assim como elaboração de políticas públicas, como 
o ordenamento territorial de uma cidade. Conforme Saquet & Sposito (2009), e de suma 
importância um aprimoramento que envolve os debates que utilizam tal categoria para não 
incorrer o risco de desencadear contradições e generalizações com outros conceitos. 

Ao tratar-se de um estudo que abrange o conjunto das comunidades tradicionais, 
é necessário ponderar e dimensionar a abordagem de forma adequada e apropriada. Pensando 
assim, o território, segundo Holzer (1997) e Saquet & Sposito (2009), é produzido apoiado à 
lógica do espaço. No território é que detectamos noções contendo funções políticas, sociais, 
econômicas e relacionais do grupo além de conferindo a ele uma relação de poder e caráter 
politico (BONNEMAISON, 2012).

Mas, analisando as territorialidades humanas notamos que o território ultrapassa 
os limites de unidade de gestão e caráter político. Para Cozer (1997), o território apresenta 
características subjetivas e relacionais. Tuan (1983) e Bonnemaison (2012) confirmam no 
interior do território há valores simbólicos e de representatividade entre o indivíduo e o local 
em que vive, além da construção da identidade da pessoa ou de um grupo. Por isso, o território 
não expressa apenas funcionalidades espaciais de teor politico, mas sim, uma relação com o 
processo de territorialidade. 

De acordo com Holzer (1997), a territorialidade é a expressão de comportamentos 
característicos de um grupo em um território. Lima & Pereira (2007) a entendem como uma 
forma de ocupação, uso e controle de uma área costurada pela pluralidade: modo de vida, 
memória, cultura e peculiaridades de um grupo relacionado àquele local.

Diante da apropriação do modelo econômico vigente no norte de Minas, os 
raizeiros, sobretudo, as populações tradicionais como um todo são postas em uma condição de 
vulnerabilidade territorial podendo resultar em conflitos territoriais e perda de sua identidade 
territorial. 

Embora tenha avançado a política de reconhecimento das populações tradicionais, 
esse avanço no campo jurídico que é resultado da construção histórica de resistência. Tendo em 
vista, que as populações tradicionais compõe um grupo cuja ancestralidade que já fazia parte 
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do território brasileiro antes da chegada dos europeus. Além desse retardo tais políticas, não 
condizem com a realidade desses grupos sociais, já que, não contempla no seu plano jurídico 
a diversidade na coexistência de utilização das terras; a existência de valores simbólicos e a 
pluralidade do funcionamento territorial. 

Ademais, vários desses grupos sociais ainda sofrem pressões em seus territórios e 
convivem em um contexto de disputa territorial (LEITE, 2004; ALMEIDA, 2014), ou seja, uma 
disputa por hegemonia de um território no qual, envolve vários interesses e diversos grupos, 
sendo que um desses grupos um desses grupos se autoindentificam como possuidores de direitos 
de um espaço cuja territorialidade se faz presente. 

Cartografia social: ferramenta para a visibilidade dos raizeiros do município de 
Mirabela-mg

 A Cartografia tem como berço de origem a Grécia e surgiu a partir da necessidade 
de conhecer e representar a Terra (FRANCISCHETT, 2002) Como ciência, “a cartografia como 
possibilita um melhor entendimento dos resultados da modificação do espaço geográfico” 
(FRANCISCHETT, 2002). Isso significa que, é uma ciência que visa estudar o espaço geográfico 
através da representação. O ordenamento e percepção do espaço, na antiguidade ou no mundo 
atual, são representados através de técnicas artísticas que orienta os trabalhos de elaboração de 
cartas geográficas. Em um texto denominado “Mapas, mapeamentos e a cartografia da realidade” 
J. SEEMANN, J. de 2003, argumenta que a Cartografia convencional, versa os mapas como 
meios de descrição de determinado fenômeno, enquanto o mapa, como metáfora, possui um 
poder de conceber expressões genuinamente humanas a partir dos processos do pensamento 
humano. 

Os Mapas representam imagens recriadas por intermédios de fenômenos ou as 
diferentes “maneira de ver” de um indivíduo (Fremlin e Robinson, 1998). Como observa Tuan 
(1979) essas imagens são recortes de uma realidade subjacente que foge do olhar corriqueiro, 
mas, encontra-se imprimido naquele indivíduo que através da percepção representa o seu 
espaço sob a lógica experiênciada. Krygier (1995) salienta que a Cartografia ainda é vista como 
arte e ciência de produzir mapas, processo que leva em consideração visão tendenciosa da 
ciência em analisar a realidade de forma objetiva e analítica. Postura que contraria a essência 
da arte que embute subjetividade e intuição como resultado de uma indulgência subjetiva, mas 
que assume o papel na formação de cidadãos críticos e capazes de intervir e buscar possíveis 
transformações sociais para o espaço.

Considerada tanto ciência como arte, o importante salientar que a cartografia 
enquanto ferramenta sempre esteve à disposição de um indivíduo ou grupo social para reproduzir 
dados que retrate determinada realidade: os limites espaciais, território, produção industrial etc. 
Lacoste já dizia que a normatização espacial não é despretensiosa, nem abstraída. Trata-se de 
uma importante ferramenta de dominação, explorada historicamente por oficiais e para oficiais 
(LACOSTE, 1988). Mapear no sentido literal da palavra significa esquematizar. 

Para a Geografia, mapear possui uma acepção muito mais ampla. Não significa 
apenas pegar uma parte da superfície terrestre e representá-la no papel, significa mais que isso, 
denota esmiuçar as aparências, isto é, as relações estabelecidas entre os indivíduos com seus 
territórios, os laços de afetividade e pertencimento construído ao longo do tempo e do espaço.

A preocupação em obter informações acerca do espaço terrestre por uma minoria 
dirigente (LACOSTE, 1988) e, em seguida, por grandes corporações ligadas ao capitalismo, 
explicam o poder estratégico que envolve o mapa. As práticas da Cartografia evoluíram 
juntamente com os avanços técnico-científicos, tais transformações vieram acompanhadas por 
fortes pressões as mais variadas voltadas na rearticulação das disputas territoriais (ACSELRAD, 
2008). 
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Essas representações gráficas usadas historicamente pelo Estado e as Empresas com 
o propósito de autenticar suas ações sob o território, também pode ser apropriada e direcionada 
para um movimento contra hegemônico para garantir o acesso a terra e a perpetuação de práticas 
culturais, nesse sentido a retomada elo interesse do espaço nunca esteve tão latente como nos 
dias atuais.

Esta ressignificação do espaço é que torna a Cartografia cada vez mais envolvida 
com jogos e disputas, ou, ela própria se torne objeto de disputa (SANTOS 2011). Nesse sentido, 
Coli (2010) salienta a necessidade de nova epistemologia cartográfica abalizada na teoria 
social e não no positivismo científico. Uma análise espacial, na qual, haja uma leitura do papel 
do homem e suas manifestações social, cultural, religiosa para compreender o processo de 
elaboração de mapas.

Novos autores sociais adentram a esse plano de disputas cartográficas e com eles 
novas formas de mapeamento entre o mapeamento social. De acorde com Lacoste (1988), 
este “amenagement” do território possui vários objetivos ocultos, não restringindo apenas a 
maximização do lucro, mas, também a rearranjo estratégico do espaço e suas diferentes esferas 
com o intuito de aplacar movimentos de ordem popular que venha contrariar os interesses do 
Estado ou das grandes Corporações.

As contradições em torno da ocupação por grandes empresas a partir de alianças com 
o próprio estado têm sido apontadas, causas da articulação de diversos movimentos sociais com 
demandas específicas, exigindo uma ruptura radical com esquemas de pensamento utilizados 
comumente nos documentos oficiais de planejamento e no âmbito da política ambiental. 

Assim nasce a Cartografia Social, segundo Gorayeb (2015) representa um ramo 
da ciência cartográfica que trabalha de forma crítica e participativa o território a partir dos 
vínculos ancestrais e simbólicos. Os autores da Cartografia Social privilegiam suas referências 
culturais, vivências, simbolismos, crenças e valores pelos mapas participativos, pois são esses 
mesmos elementos e agentes sociais que constroem as paisagens culturais a partir da interação 
homem e natureza. Esse novo paradigma opõe-se a Cartografia tradicional, a qual privilegia 
dados precisos, constituído através de bases matemáticas, estatísticas atreladas instrumentos e 
técnicas sofisticadas. 

Ao compararmos a Cartografia considerada pelo Estado como “oficial” percebe-se 
que a elaboração do mapa é desempenhada pelos agentes técnicos da área, dado que representa 
uma forma de poder institucional da elaboração. Enquanto na Cartografia Social, a execução dos 
mapas envolve como protagonistas agentes sociais pesquisados. Também, classificados como 
automapeamentos ou participativos podem ser consideradas práticas de construção de mapas 
pelo próprio grupo a partir de releituras e descrição de uma paisagem local atrelada à história 
de um povo. O processo de automapeamento é uma maneira de materializar suas atividades 
no espaço e na construção de seus territórios, expor seus processos de territorialização e sua 
identidade. 

Atualmente, corresponde a uma maneira comum de luta encontrada pelos grupos 
sociais para que possam ser compreendidos através do seu território, uma vez que, a identidade 
sociocultural de um coletivo encontra-se sistematicamente, vinculada particularidades do espaço 
onde vivem. Para Almeida (2013), a cartografia social revela condições de possibilidades de 
localizar os povos e as comunidades tradicionais no mapa. 

A “nova cartografia social” revela-se consoante estes meios e condições de 
possibilidades do presente, que facultam a identificação do território e a história 
social a povos e comunidades tradicionais, considerados “sem história” e “sem lugar” 
no mapa oficial. Estes povos só recentemente, sobretudo com as mobilizações que 
resultaram na Constituição de 1988, conquistaram o direito à representação política 
emancipados dos mediadores históricos (ALMEIDA, 2013, p. 167).
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Essa população são mais que guardiões ao produzir um capital de conhecimentos 
especializados (uso ancestral, manejo em contínua transformação, processamento, 
transformação) pensando assim, esses grupos sociais não podem ser vistos dentro de uma 
perspectiva apenas de cuidadores do bioma cerrado, e ao mesmo tempo, fornecedores de 
matéria-prima e conhecimento para ser usada pelos laboratórios de biotecnologia. 

A cartografia, aqui nesse trabalho, em nenhum momento está sendo alvo de críticas, 
reconhecemos seu caráter e suas experiências transformadoras – seja nas cooperativas, nas 
unidades de processamento e beneficiamento –, embora suas práticas estabeleçam uma disputa 
teórica e conceitual frente a um conceito positivista cujo sinônimo é a dominação.

Qualquer política pública voltada para o desenvolvimento do norte de Minas de 
âmbito sustentável exige, portanto, que passe por estas saberes acumulado, principalmente por 
aquelas iniciativas ligadas às associações e cooperativas agroextrativistas, que congrega fatores 
étnicos, de identidade, de gênero e de ênfase no entendimento dos sujeitos da ação. 

O processo de construção dos mapas, na Cartografia Social, é vista por Almeida 
(2017), como um procedimento metodológico e não uma metodologia. O ato de elaborar esses 
mapas coletivos oportuniza aos agentes sociais arquitetar sua autocartografia através da qual 
expressam suas territorialidades específicas que sustentam a identidade coletiva.

A ideia da nova cartografia não é um método. Esse é um primeiro problema. E ela não 
pode ser reduzida a uma abordagem empírica em oposição a uma reflexão teórica. É 
uma modalidade de descrição de objetos. Nesse sentido a ideia da nova cartografia 
não se separa da descrição etnográfica. Seria uma tentativa de trabalhar cada situação 
social com a sua especificidade. Por isso nós renunciamos à ideia de fazer um manual. 
1(Almeida, 2009, informação verbal).

A partir desse exposto vemos que paira no ar uma nova forma de pensar o Cerrado 
e, sobretudo o espaço, a qual ultrapassa àquela ideia de conceber os sujeitos da ação ambiental 
como depositários ambientais. 

O sistema biogeográfico do cerrado não se reduz apenas ao quadro natural, às 
paisagens e as caracterização e classificações de espécies vegetais, produzindo inventários de 
ocorrência de plantas, frutos. O bioma cerrado desencadeia em seu bojo diversas manifestações 
produto de relações sociais e de contradições, manifestadas em um campo de lutas em torno do 
controle do patrimônio genético, do uso de tecnologias sociais e das formas de conhecimento e 
de apropriação dos recursos naturais, as representações da natureza, condensadas no âmbito do 
aparato burocrático.

As tecnologias sociais consistem em estimular a produção coletiva de acordo com as 
realidades locais na busca de respostas para as demandas e a busca da sustentabilidade (social, 
econômico e ambiental) de uma coletividade. As dimensões técnicas e sociais características 
inerentes das tecnologias sociais embutem novos conhecimentos exercício de uma convivência 
democrática e aponta novas experiências. As práxis coletivas estabelecidas em um espaço 
mostram que espaço geográfico, versa local de excelência, onde, além de ser ocupado pela 
sociedade é nele que são moldadas as relações sociais, as quais caracterizam seu modo de vida.

Dotada de um  arcabouço que leva em consideração abordagens e abrangências 
dentro de uma totalidade social sócio ambiental, assim, a cartografia social pode ser explorada 
enquanto Tecnologia Social através de reflexões produzidas por um grupo de raizeiros de 
Mirabela-MG, a partir das diversas apropriações do espaço e atuação desses sujeitos que 
vivenciam determinada realidade social e ao mesmo tempo desejam modificar. Sendo assim, 
a função da cartografia social não consiste apenas em mapear espaços, mas, instrumentalizar 
grupos historicamente invisibilidades pela cartografia, aqui chamado de cartografia oficial. 

1  Informação fornecida por Almeida em Berlim, em 2017.
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A Cartografia Social é reconhecida como uma iniciativa de incluir populações 
locais nos processos de produção de mapas. De acordo com Almeida (2010), no que concerne 
à Cartografia Social, não se trata de um mapeamento impositivo, mas sim de um processo de 
construção conjunta.

Neste palco de debate, a cartografia social usada como símbolos de resistência, 
voltadas a denunciar os efeitos de expropriação territoriais pelas quais varias comunidades 
tradicionais vem sofrendo e ao mesmo tempo, trazer ao centro de discussão os espaços sociais 
que se encontram fora do mapa (DAOU, 2013).  

A Cartografia Social instrumento inovador da Cartografia Tradicional, têm como 
finalidade promover compreensão dessas representações e anexar o conhecimento espacial/
ambiental de populações local na arte de fazer mapas e ao mesmo, tempo valorizar a participação 
de grupos sociais dentro de demandas que envolvem conflitos territoriais, sem desconsiderar a 
dimensão cultural.

 Espera-se que a partir dessa pesquisa seja possível identificar o mapeamento 
social como uma ferramenta importante para o reconhecimento dos raizeiros do município 
de Mirabela, como também, as identidades coletivas, permitindo que eles, possam construir 
mecanismos voltados para a implantação de políticas públicas de reconhecimento e valorização 
dos conhecimentos tradicionais, as quais envolvem a saúde popular. 

Buscar elementos que sustentem que a Cartografia Social possa contribuir com 
esses grupos sociais organizados, no sentido de gerar dados para retirá-los da invisibilidade 
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e garantir a manutenção de suas práticas e saberes associado a plantas medicinais e remédios 
caseiros, bem como o início de uma luta para o reconhecimento formal dos ofícios tradicionais 
do raizeiros do cerrado no Norte de Minas. 
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