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O objetivo da aula é o relato de experiências via 
projetos de pesquisa sobre a questão ambiental e 
sua interface com a questão social.

Projetos de referência:
(1º) Mapeamento no Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim/RJ;
(2º) Mapeamento de área agrícola (olericultura) no 
Bonfim, em Petrópolis/RJ; 
(3º) Mapeamento em Atafona, Grussaí e Açu, São 
João da Barra/RJ. 
(4º) Praia do Góes, Guarujá/SP, Sentinelas das Praia
s.
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Importância do debate de disputas de projetos de 
lugares entre a sociedade civil (organizada ou não), 
políticas sociais e o Estado. 

A partir do mapeamento digital, investir na incursão 
nos lugares à luz de interesses políticos-
econômicos, imprimindo uma urgência de busca de 
profissionais com um arcabouço teórico-crítico que 
vise subsidiar lutas coletivas que estão em disputa.
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Apresentação das técnicas contemporâneas 
de mapeamento digital  e debater a interpretação 
desses lugares a partir do diálogo com as 
comunidades, as instituições que representam os 
interesses públicos e os impactos ambientais/sociais,
 à luz dos projetos econômicos/sociais em 
disputa. 
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Categorias de análise a serem contempladas:

• Conceitos na Geografia: Lugar e Território 
Usado (Santos, 1978) (Moreira, 2001) (Holzer, 
2003);

• Técnicas de mapeamentos digitais e os tipos 
de documentos cartográficos existentes 
(Menezes e Fernandes, 2013) (Ribeiro, 2005);

• A importância destes produtos para subsidiar 
interpretações técnico-políticas, e suas 
possíveis formas de resistência; 

• Relato do diálogo do pesquisador com os 
lugares em disputa.
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2001

2003
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Acervo cartográfico 
de Atafona, São 
João da Barra/RJ
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Imagens aéreas de drone da foz do rio Paraíba do Sul, 
publicadas em 28 de julho de 2017 (créditos: Robson Pereira):
 
https://www.youtube.com/watch?
v=qQPgC7Ar1H8&feature=youtu.be
 
Outras imagens dessa zona costeira:
 
https://www.youtube.com/watch?v=v_qqkGL8-yc
 
https://www.youtube.com/watch?
v=VrqTmmX_zDQ&feature=youtu.be
 
https://www.youtube.com/watch?v=W1GAFnLPMSE
 
https://www.youtube.com/watch?v=E3Axar_n1Ls
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Acervo cartográfico 
da Prefeitura de 
Guarujá/SP
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Mosaico de 
ortofotografias 
métricas (ano 
2014) que 
cobrem o 
município de 
Guarujá/SP.

Geoprocessamento: 
Bases de Dados 
Geoespaciais.
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Base 
cartográfica 
vetorial do 
município de 
Guarujá/SP.

Geoprocessamento: 
Bases de Dados 
Geoespaciais.
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Geoprocessamento
: 

Locais prioritários 
para coleta de 
amostras de água.



25

Ano 2009
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Ano 2017
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Acervo fotográfico 
da UNIFESP – praia 
do Góes
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Narrativas:

 O projeto SENTINELAS DAS PRAIAS e o NÚCLEO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS buscam 
narrativas que evidenciem e tragam à tona questões 
sociais e ambientais hoje enfrentadas na praia do 
Góes.

A participação popular na pesquisa aplicada e 
também na intervenção no local é uma marca dessas 
iniciativas.
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Exemplo:

 Mapa do MOPS com algumas informações, mapa
 da assistência de 2016 e do IBGE censo 2010.

Importante ferrramenta básica para essa 
problematização.
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