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Resumo: Este artigo apresenta uma síntese das atividades educacionais realizadas no âmbito da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) Litoral com a Comunidade Caiçara São Joãozinho, 
localizada em Área de Proteção Ambiental (APA) no interior do Município de Guaratuba-PR, que 
acolheu ação conjunta coordenada por quatro professores do Curso de Gestão e Empreendedorismo, 
onde participaram 43 alunos, 20 moradores da comunidade e 03 bolsistas e 02 voluntários do 
Projeto de Extensão Cultura e Identidade. As atividades foram desenvolvidas de forma integrada ao 
projeto de extensão e três disciplinas do curso: Projetos de Aprendizagem, Reconhecimento do 
Litoral e Concepções de Empreendedorismo. O Objetivo deste artigo é descrever a atividade 
realizada, com a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão para a elaboração coletiva 
da cartografia como recurso para análise e construção de diagnóstico e propostas de alternativas de 
desenvolvimento local.  Para tanto, foram realizadas três saídas de campo e trabalhos em sala de 
aula, no segundo semestre de 2012, com o uso de geotecnologias e demais ferramentas 
computacionais livres (gvSIG, Google Earth, Libreoffice), contemplando a realização de cadastro de 
campo com GPS - Global Position System e o uso de SIG - Sistema de Informações Geográficas, 
para a georreferência das residências dos moradores e principais caminhos da comunidade, bem 
como a representação cartográfica de temas de interesse ao desenvolvimento local.  Como 
resultados, os envolvidos puderam conhecer: tipos de solo e aptidão agrícola, declividades, 
unidades de conservação (APA, Parques Nacionais e Estaduais), distância ao centro urbano e 
condições de acesso, georreferência de imagem de satélite, área média da ocupação por família, 
demografia, proximidades aos rios e à baía e os principais conflitos que alertam para o processo de 
desterritorialização em curso: perda do território da comunidade e confinamento pelo avanço da 
floresta exótica de pinus (pinus elliottii) e eucalipto (eucalyptus) - cerco verde - e fragmentação e 
isolamento das comunidades do entorno (Descoberto, Riozinho, Empanturrado). Considera-se que a 
cartografia subsidiou as ações educacionais e auxiliou a elaboração de diagnóstico participativo, 
permitindo a visualização de elementos apontados como forças locais e saberes das pessoas. Os 
dados viabilizados com o SIG proporcionaram a elaboração de vários mapas, os quais vêm sendo 
utilizados nas ações educacionais no âmbito da UFPR Litoral, e pela comunidade junto à  Prefeitura 
Municipal de Guaratuba e Ministério Público em diversas ações que envolvem a definição ou 
acompanhamento de políticas públicas, tais como: transporte escolar, demarcação das terras, 
preservação ambiental, atendimento da saúde, entre outros.  
 
Palavras-chave: sistema de informações geográficas, cartografia, processos de ensinagem, software 
livre. 
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1. Introdução 

 A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é cada vez mais necessária frente à 
complexidade da realidade social, que requer a formação de estudantes com capacidade de 
diagnóstico e intervenção, contemplados no presente trabalho com foco no desenvolvimento do 
litoral do Paraná – Brasil. Nesse sentido, a tecnologia de informação geográfica torna-se uma 
poderosa ferramenta que permite exercitarmos tal indissociabilidade, a partir da construção coletiva 
da cartografia, como subsídio à análise da realidade social, a partir de representação de temas de 
interesse ao desenvolvimento local. 

Fonseca (2004, p.42-43) entende que uma cartografia convencional rígida, instalada num 
espaço geométrico euclidiano congelado, que privilegia a localização nesse 'espaço geométrico' que 
não é o espaço geográfico, é insuficiente para representar uma dinâmica complexa que se 
desenvolve no espaço geograficamente contemporâneo”. A autora complementa que “a 
multiplicação de tecnologias alternativas e as pressões poderosas pelo seu uso, obrigam que o mapa 
tome rumos no sentido de se aperfeiçoar naquilo que ele pode contribuir de diferente; há que se 
reconhecer que vários fenômenos são muito mal representados no mapa. (FONSECA, 2004, p. 
225;227).  

 
Tais temas de interesse ao desenvolvimento local não seriam tão bem compreendidos e 

interconectados se não fossem as tecnologias de informação geográfica, que permitem a 
visualização e entendimento do ambiente onde vivemos de maneira abrangente e complexa. A 
realidade é fragmentada e as informações que estão disponíveis nem sempre estabelecem relações 
entre temas econômicos, ambientais, políticos, culturais, dai a importância da tecnologia com forma 
de representá-los num mesmo território. 

Druck et alli (2004) afirmam que compreender a distribuição espacial de dados oriundos 
de fenômenos ocorridos no espaço constitui hoje um grande desafio para a elucidação de questões 
centrais em diversas áreas do conhecimento, e estão se tornando cada vez mais comuns devido à 
disponibilidade de sistemas de informação geográfica – SIG de baixo custo [ou gratuitos] e 
interface amigáveis. Ainda assim, Câmara et alli (2001) reconhecem que a tecnologia desses 
sistemas evoluiu de maneira muito rápida a partir da década de 70, motivado desde o início por 
forte interesse comercial, mas sem um correspondente avanço nas bases conceituais da 
geoinformação. Ângela Katuta e José Gilberto de Souza (2001, p.55; 60) registram que a 
cartografia, atualmente, constitui uma ciência, e foi gestada efetivamente na segunda metade do séc. 
XIX, em virtude da diversificação e da sistematização científica da própria Geografia.   

 
 Fonseca (2004, p.197-198; 200;201) complementa que as linguagens, (seus signos e 
significantes) estão em relação com os interpretantes. O documento cartográfico corresponde a um 
olhar colocado sobre o mundo, um olhar interpretante. São os atores sociais (indivíduos e 
coletividade) que orientam ações utilizando mapas. O ato de interpretar um mapa já é um momento 
de ação espacial que dá conteúdo a estratégias e projetos de produção, de utilização e de mediação 
do espaço. A cartografia aparece então como o produto de uma cultura que torna ela mesma em 
cultura. Assim ela se impõe como meio de comunicação autônomo, um instrumento de 
interpretação do mundo, uma linguagem operante, que ficou um pouco naturalizada.  

 Entretanto, Salete Kozel (In: SEEMANN, 2005, p.132) explica que o aporte cartográfico 
disponível geralmente é identificado como instrumento de dominação e manipulação, 
principalmente pela sua conotação cientificista de “verdade” ou representação do real. Os mapas 
contém uma forma ideológica de apresentar o espaço geográfico, o que reflete, sobretudo, uma 
abordagem sociocultural, proveniente de um discurso, que muitas vezes é reproduzido e serve de 
manipulação ideológica. “Seja qual for a projeção do mapa ela é necessariamente centrada sobre um 
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lugar, o que supõe um ponto de vista”.  

 Desta forma, buscou-se desenvolver atividades integradas, articulando-se disciplinas do 
curso de Gestão e Empreendedorismo da UFPR – Setor Litoral, projetos de extensão e pesquisa, de 
forma coletiva, numa comunidade tradicional, buscando-se compreender os principais desafios aos 
seu desenvolvimento. Para tanto, o objetivo do artigo é descrever a atividade realizada, com a 
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão para a elaboração coletiva da cartografia 
como recurso para análise e construção de diagnóstico e propostas de alternativas de 
desenvolvimento local.   

 O presente trabalho, para a consecução dos seus objetivos, estrutura-se da seguinte forma:  
após a introdução, descreve-se a educação no âmbito da UFPR – Setor litoral, seus princípios e 
organização pedagógica, e as atividades realizadas pela indissociabilidade do ensino, pesquisa e 
extensão para a elaboração da cartografia com recurso de análise social; em seguida, são descritas 
as etapas do cadastro de campo com GPS e a tabulação dos dados, bem como a constituição do 
sistema de informações geográficas - SIG. Finalizando, temos a socialização dos dados entre 
estudantes e a comunidade e as possibilidades de continuidade do trabalho, e, ao cabo, são tecidas 
as considerações finais. 

 
2. Educação no âmbito da UFPR- Setor Litoral 

A proposta do Projeto Político Pedagógico da UFPR- Setor Litoral é o resultado de 
políticas educacionais que conduziram a implantação do Campus em 2005, através de  parcerias 
com a instâncias governamentais das esferas Federal (servidores - técnicos e professores), Estadual 
(estrutura física) e Municipal (manutenção da estrutura física), o que proporciona uma série de 
atividades coordenadas entre os três níveis (municipal, estadual e federal) para o trabalho de prática 
com a realidade local (sociedade e sua diversidade). 

 
Um dos princípios que nortearam a implantação do Campus Litoral foi o reconhecimento 

de ações na região que viabilizem o desenvolvimento sustentável. O documento que apresenta a 
proposta da atual gestão da UFPR é de educação e Desenvolvimento Sustentável Integrados na 
Ação  Comunitária que envolve o Litoral Paranaense e o Vale do Ribeira por um período de 30 
anos. Ou seja, todas as atividades de pesquisa e de intervenção deverão ocorrer nesses territórios, 
através de uma educação que valoriza a realidade local e promova interações entre universidade e 
comunidade. No seu PPP a UFPR apresenta-se como agente de desenvolvimento comunitário 
visando à qualidade de vida compatível com os padrões recomendáveis de dignidade humana e de 
justiça social.  A ação comunitária não pode ser acampada por um único agente comunitário em um 
único nível da ação educativa. É fundamental que sejam integrados os diferentes agentes e níveis 
educacionais num projeto educacional articulado em conjunto. 

 
Objetivos do Projeto: a) Participar efetivamente na construção de um ciclo de 

desenvolvimento sustentável, através de ações imediatas, progressivas e permanentes, com o 
horizonte nos próximos 30 anos; b) Proporcionar um espaço de articulação e interação entre as 
diferentes fases da aprendizagem, integrando os diferentes níveis educacionais com a comunidade e 
visando a formação integrada e interdisciplinar; c) Aperfeiçoar a capacidade de autogerenciamento 
das comunidades através da criação de novas possibilidades de visualização do próprio futuro; d) 
Criar um movimento de aprimoramento contínuo de estudantes, de professores e da comunidade, 
através de ações solidárias onde todos estudam, aprendem e geram alternativas de desenvolvimento; 
d) Desenvolver a capacidade de diagnóstico acerca dos  limites e entraves ao desenvolvimento das 
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família e comunidades, buscando gerar conhecimentos para a superação de tais entraves e 
envolvendo alternativas para as famílias e comunidade. 

 
O Projeto está sendo implementado com base numa Proposta Político Pedagógica 

Integrativa de todos o níveis educacionais, com avaliação contínua, readequando o processo durante 
sua própria execução, de acordo com as  peculiaridades de cada comunidade, grupo de estudo e de 
aprendizes. Em sua proposta, a UFPR Setor Litoral pretende estabelecer um retorno social de sua 
implantação por meio de uma política educacional que integre a educação básica, o ensino 
profissionalizante, a graduação e a pós-graduação da UFPR com ações de Desenvolvimento 
Sustentável no Litoral e Vale do Ribeira. Busca o desenvolvimento de projetos locais que visem a 
superação de problemas ou ao desenvolvimento de potencialidade, gerando conhecimento e 
capacitação da população local que possibilitem um modo de vida digno e sustentável; Proporciona 
que o acadêmico da UFPR Litoral desenvolva-se em sua profissionalidade (diagnóstico, pesquisa de 
soluções, implantação de alternativas) através de uma efetiva inserção na realidade da região 
litorânea e do Vale do Ribeira. 

 
Quanto à organização, os currículos de Educação Profissional Técnica e de Graduação, 

estão organizados em Eixos pedagógicos, a partir de áreas do conhecimento que tem por finalidade 
estruturar o processo de ensino e aprendizagem. Porém esse processo respeita os diversos meios de 
apropriação, contextualização e produção de saberes históricos, que vão além da formação para a 
pesquisa científica e para a extensão desde o primeiro momento dos cursos, conforme organograma 
pedagógico abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado do PPP da UFPR Setor Litoral, 2008 
 

A organização curricular da Proposta Político Pedagógica da UFPR – Setor Litoral, é 
diferenciada no Brasil por trabalhar por projetos. O ensino por projetos envolve uma relação mais 
próxima entre docente, discente e comunidade. A proposta trata de uma indissociabilidade do 
ensino, pesquisa e extensão. A dimensão da formação universitária traz um desafio à educação 
superior: Capacidade de atuar, refletir e transformar a realidade de acordo com as finalidades 
propostas pelo seu próprio conhecimento no mundo, fundamentados em Paulo Freire (1983), em 
sua discussão sobre Educação e Mudança, à capacidade nos sujeitos de refletir, o que faz um ser da 
práxis.  

 
O Projeto pedagógico da UFPR-Litoral envolve o acadêmico desde o primeiro ano para a  

ação e reflexão, que são elementos inseparáveis da práxis. É desta forma que o projeto se apresenta 
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fundamentado principalmente nesses pensadores da educação (FREIRE, 1983;1996 e 2000; 
MORIN 2001 e 2004; SANTOS, 2001 e 2004).   

 
Etapas Pedagógicas 
 
Os currículos envolvem atividades formativas condizentes com o perfil profissional do 

curso, articulando ensino, pesquisa e a extensão, e são organizados em módulos sequenciais, em 
movimento e integrados, distribuídos nas seguintes etapas: 

Eixo pedagógico central: Educação universitária, profissão e sociedade. 
 
1ª Etapa – Introdução ao mundo Universitário e à realidade da Região (Conhecer e 

compreender – percepção critica sobre da realidade) – 1 a 2 semestres. 
    
2ª etapa: Contribuições Científicas à Profissão (Compreender e propor – Aprofundamento 

metodológico e científico) – 1 a 4 semestres. 
 
3ª Etapa: Contextualização Profissional (Propor e agir – Transição para o exercício 

profissional) – 1 a 2 semestres. 
 
O ensino por projeto tem como proposta desenvolver a autonomia, iniciativa, 

responsabilidade social e envolvimento do acadêmico acerca de determinado problema encontrado 
na comunidade em que está inserido, e oportuniza uma intervenção direta na realidade local. É 
muito importante que o professor nesse momento considere a prática social do aluno, partindo da 
percepção que o aluno traz do objeto de estudo, de sua realidade para a aula. Segundo Anastasiou e 
Alves (2003) essa prática social ou visão deve ser problematizada, questionada, permitindo novos 
elementos ou conteúdos pela catarse, para finalmente chegar à prática social reelaborada, 
favorecendo ao aluno construir novos elementos perceptivos com os conteúdos apreendidos, por 
meio de situações organizadas pelo professor. Assim, busca-se que o acadêmico no decorrer do 
curso de graduação desenvolva as seguintes habilidades: Conceitual (mobilização, construção e 
elaboração); Procedimental (saber fazer a importância da realização prática sobre o estudo teórico) 
e atitudinal (saber ser - a vivência). 

 
3. Atividade realizada pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão 

para a elaboração coletiva da cartografia como recurso para análise 

As atividades educacionais realizadas no âmbito da UFPR Litoral com a Comunidade 
Caiçara Rural de São Joãozinho, localizada no interior da Mata Atlântica no município de 
Guaratuba – Paraná, a qual pertence a uma Área de Proteção Ambiental (APA), ocorreu em ação 
conjunta coordenada por quatro professores do Curso de Gestão e empreendedorismo, onde 
participaram 43 estudantes, 20 moradores da comunidade e 03 bolsistas e 02 voluntários do Projeto 
de Extensão Cultura e Identidade que já desenvolvia atividades com os moradores desde 2008. 

 
Dessa forma, as atividades foram desenvolvidas de forma integrada ao projeto de extensão 

e três disciplinas do curso: Projetos de Aprendizagem, Reconhecimento do Litoral e Concepções de 
Empreendedorismo, todas do primeiro ano do Bacharelado em Gestão e Empreendedorismo. Foram 
realizadas três saídas de campo com os estudantes e seis trabalhos em sala de aula, no período de 
agosto a dezembro de 2012, com o uso de geotecnologias e demais ferramentas computacionais 
livres (gvSIG, Google Earth, Libreoffice), contemplando a realização de cadastro de campo com 
GPS - Global Position System e o uso de SIG - Sistema de Informações Geográficas, para a 
georreferência das residências dos moradores e principais caminhos da comunidade, bem como a 
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elaboração coletiva  da representação cartográfica.  
 
De acordo, a proposta pedagógica da universidade, a ideia é um currículo dinâmico que 

atenda a carga horária da Lei de Diretrizes e Bases e contribua com discussões pertinentes a 
realidade local e também atenda os conteúdos exigidos pelas diretrizes curriculares brasileiras, 
proporcionando ao acadêmico metade do seu desenvolvimento em estudos práticos e outra metade 
em estudos teóricos. No Curso de Gestão e Empreendedorismo há uma proposta de matriz 
curricular flexível, podendo ser alterado de acordo com as necessidades dos próprios acadêmicos.   
A Atividade de ensino por projeto da elaboração da cartografia da Comunidade Rural de São 
Joãozinho, teve o seguinte roteiro para o trabalho: 
 

• Sensibilização e problematização acerca do tema que envolvia a comunidade; 
• Plano de trabalho e organização dos equipamentos necessários à cada saída de  

  campo; 
• Constituição de grupos de trabalho na sala de aula e a capacitação no campo; 
• Desenvolvimento da Pesquisa envolvendo os moradores; 
• Elaboração dos mapas com a socialização deles em cada saída de campo; 
• Apresentação/ação do projeto; 
• Avaliação sistematizadora (de forma permanente em cada encontro); 
• Integração dos conhecimentos e saberes locais; 
• Registro e cartografias elaboradas. 
 
A geoinformação mostrou-se como meio importante de integração entre ensino com 

pesquisa e com extensão entre a UFPR Litoral e a Comunidade Caiçara São Joãozinho, pois 
permitiu aos acadêmicos um contato direto com a realidade local e aos moradores uma visualização 
de sua realidade concreta. A seguir detalha-se como utilizou-se as ferramentas computacionais 
(geotecnologias) e os produtos gerados a partir de seu uso e atividades educacionais. 

4. Cadastro de campo com GPS e tabulação dos dados  

O cadastro de campo foi georreferenciado com auxílio de aparelho receptor de GPS de 
mão (Modelo Garmin 60 Csx), sistema UTM e Datum de Projeção SAD 69, para o registro dos 
pontos de interesse e dos trajetos do ônibus - ao longo da estrada - e dos alunos - caminhando ao 
longo do cadastro de campo. Todos os 43 alunos (do curso de Gestão e Empreendedorismo e 
bolsistas envolvidos) receberam treinamento para o uso do aparelho e para o cadastro de campo em 
geral, incluindo a aplicação de Boletim Cadastral de Campo com o preenchimento dos campos das 
Coordenadas X e Y (E e N), dados gerais dos responsáveis - com auxílio dos moradores - e número 
da fotografia do local. 

 
O trabalho foi organizado em duas equipes, as quais realizaram a georreferência de todas 

as 41 moradias da comunidade em três saídas de campo. Após, através dos dados dos responsáveis e 
com o auxílio dos moradores, os dados foram vinculados aos dados cadastrais do Projeto de 
Extensão Cultura e Identidade, que contemplavam as seguintes informações: nome do responsável, 
situação quanto ao uso, número de pessoas na moradia e faixas etárias, renda e tipo de conflito em 
relação às empresas de plantio de espécies exóticas. Além das moradias, também foram 
georreferenciados alguns locais de interesse da comunidade, em especial: Rio São Joãozinho, 
Sambaqui, Igreja, Associação Comunitária, Armazém de comércio local (Fig. 01). Os dados foram 
organizados em planilha eletrônica em software livre (Libreoffice Calc), para posterior 
espacialização no software livre de GIS (gvSIG). 
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Figura 01 - Fotos do cadastro de campo realizado na Comunidade São Joãozinho 

Autor: Monteiro, 2013.  
 

 
Legenda das Fotos: 1. Apresentação do trabalho na Associação da Comunidade; 2. Georreferência no rio São Joãozinho; 3. Conchas 

do Sambaqui; 4. Acesso ao Sambaqui; 5. Associação; 6. Georreferência das moradias; 7.  Georreferência das moradias; 8.  
Georreferência das moradias; 9. Vista da Serra do Mar a partir do Sambaqui. 

5. Elaboração da Cartografia e análise com auxílio do SIG 

A constituição do Sistema de Informações Geográficas foi realizada com uso do aplicativo 
livre de GIS - gvSIG - versão 1.121, em boa parte através de camadas vetoriais de informação   
provenientes de fontes públicas brasileiras disponíveis na web: EMBRAPA, ITCG, MMA, SEMA. 
Outras informações vetoriais foram utilizadas a partir da Prefeitura Municipal de Guaratuba-PR e  
SPU - Secretaria de Patrimônio da União. Como camada de fundo utilizou-se a imagem de satélite 
proveniente do Google Earth, a qual foi georreferenciada a partir dos dados vetoriais disponíveis, 
para se ter uma visão geral da área e seu entorno. Os dados de campo -  pontos e os trajetos - foram 
georreferenciados com auxílio de GPS, e preparados no aplicativo da Garmin - MapSource. 

A Figura 02 apresenta uma visão geral da área de estudo, com destaque para os pontos 
vermelhos da Comunidade (praticamente confinados pelas áreas de exploração de plantio de pinus - 
pinus elliottii - e eucalipto - eucalyptus), a Baía de Guaratuba e o manguezal, ao norte, e a estrada 
rural de acesso - vetorizada com auxílio do GPS na atividade de campo - que liga com a rodovia 

                                                
1 Desenvolvido pela gvSIG Association, e criado na Província de Valência - Espanha, a partir de 2004, no projeto de migração dos 

sistemas informatizados da Conselleria de Infraestructuras y Transporte (CIT) a software livre (www.gvsig.org); 
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asfaltada que dá acesso à cidade. 

Figura 02 - Organização das Camadas Vetoriais e Matriciais no SIG 
Autor: Monteiro, 2014; Aplicativo: gvSIG 1.12 

 

 
Como resultado, pode-se observar na Figura 03 os elementos vetoriais fruto do cadastro de 

campo (trajetos das equipes de coleta e pontos de interesse), sobrepostos à imagem do Google Earth 
e sobre as demais camadas vetoriais disponíveis: manguezal e Rio São Joãozinho. Observa-se que 
boa parte das moradias estão em área confinada nos limites territoriais da Empresa Confloresta, 
enquanto a outra parte - mais ao norte - está mais próxima ao Rio São Joãozinho - que dá acesso à 
baía - e ao manguezal. 

Figura 03 - Georreferência dos pontos e trajetos na comunidade 
Autor: Monteiro, 2014; Aplicativo: gvSIG 1.12; Fonte: Cadastro de campo; Google Earth 
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Em relação às unidades de conservação instituídas no âmbito Federal ou Estadual, observa-

se que a Comunidade de São Joãozinho está imersa na APA de Guaratuba e em meio ao Parque 
Nacional Saint-Hillaire-Lange e Parque Estadual do Boguaçu (Fig. 04). Tal situação acarreta uma 
série de transtornos à comunidade, pelas restrições que são impostas pela legislação ambiental, e 
que atrapalham o desenvolvimento de atividades tais como a agricultura, a caça e a coleta de 
material para o artesanato. 

Figura 04 - Unidades de Conservação 
Autor: Monteiro, 2014; Aplicativo: gvSIG 1.12; Fonte: SEMA 
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Para o estudo de solos, utilizou-se camada de informação (raster) a partir do site da 
EMBRAPA, e georreferenciada no gvSIG para visualização em relação aos pontos da comunidade e 
seu entorno. Observa-se que o tipo de solo predominante na comunidade é o Espodossolo 
Humilúvico Hidromórfico (Fig. 05). Com auxílio da cartilha de Solos do Paraná2, estudou-se com 
os alunos que o Espodossolo ocorre em relevo plano, é muito arenoso, com acúmulo de matéria 
orgânica e/ou óxidos de ferro no horizonte B e, pela grande quantidade de areia, apresenta baixa 
fertilidade e baixa capacidade de absorção de nutrientes e retenção de água. Portanto - conclui a 
cartilha -, com essas limitações, são usados apenas esporadicamente para a agricultura em pequenas 
áreas. 

 

                                                
2 Elaborada em 2012 pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e disponível em: 

<http://www.escola.agrarias.ufpr.br/arquivospdf/cartilha_solos_litoral_pr.pdf>; acessado em 10/12/2014. 
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Figura 05 - Mapa tipos de solos e pontos da comunidade 
Autor: Monteiro, 2014; Aplicativo: gvSIG 1.12; Fonte: EMBRAPA 

 

 
 

Da mesma forma, todos os deslocamentos nas atividades foram registrados com o GPS, 
configurado especificamente para modo trajeto quando em movimento no ônibus e quando nas 
caminhadas no trabalho de campo na comunidade. Para o ônibus o GPS foi configurado para 
registrar pontos a cada 50 metros; nas caminhadas do campo, para cada 10 metros de deslocamento. 
Com efeito, se obteve o registro da Figura 06, que representa o trajeto e o perfil de terreno entre a 
comunidade de São Joãozinho e a Escola Estadual, nos trechos em asfalto (31%) e pavimento 
primário - terra, saibro, cascalho ou areia (69%).  

 
Observa-se também a variação das altitudes ao longo de todo o percurso, principalmente 

nos trechos sem asfalto, o que representa grande dispêndio de energia por parte dos moradores da 
comunidade que realizam esse percurso com bicicleta ou a pé. 
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Figura 06 - Mapa estradas e perfil terreno comunidade-escola 
Autor: Monteiro, 2014; Aplicativo: gvSIG 1.12; Inkscape 0.48; GIMP 2.0 
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processos de aprendizagem a partir da cartografia, os dados coletados e produzidos foram 
socializados com todos os alunos envolvidos através de cópias em CD, de forma que os alunos 
puderam instalar o programa gvSIG e visualizar as camadas de informação disponíveis. Os mapas 
foram apresentados à comunidade em reunião de encerramento dos trabalhos, e utilizados depois 
em várias ocasiões por conta do projeto de Extensão Cultura e Identidade, coordenado pela 
Professora. Márcia Regina Ferreira. 

 
Como resultados, os envolvidos puderam conhecer: tipos de solo e aptidão agrícola, 

declividades, unidades de conservação (APA, Parques Nacionais e Estaduais), distância ao centro 
urbano e condições de acesso, georreferência de imagem de satélite, área média da ocupação por 
família, demografia, proximidades aos rios e à baía e os principais conflitos que alertam para o 
processo de desterritorialização em curso: perda do território da comunidade e confinamento pelo 
avanço da floresta exótica de pinus (pinus elliottii) e eucalipto (eucalyptus) - cerco verde - e 
fragmentação e isolamento das comunidades do entorno (Descoberto, Riozinho, Empanturrado). 

 
Certamente a cartografia subsidiou as ações educacionais e auxiliou a elaboração de 

diagnóstico participativo, permitindo a visualização de elementos apontados como forças locais e 
saberes das pessoas. Esta atividade indissociável da pesquisa, ensino e extensão acerca da 
cartografia participativa contribuiu significativamente com o PPP da UFPR-Litoral, o qual busca o 
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desenvolvimento de projetos locais que visem à superação de problemas ou ao desenvolvimento de 
potencialidades, gerando conhecimento e capacitação da população local que possibilitem um modo 
de vida digno e sustentável. Ao mesmo tempo, proporcionou aos acadêmicos da UFPR Litoral o 
desenvolvimento da ampliação de suas habilidades/profissionalidade (diagnóstico, pesquisa de 
soluções, implantação de alternativas) através de uma efetiva inserção na realidade da região 
litorânea, pois os dados viabilizados com o SIG proporcionaram a elaboração de vários mapas e 
toda a rica dinâmica que o constitui. 

 
Esses mapas, além de utilizados nas ações educacionais no âmbito da UFPR Litoral, estão 

sendo usados pela comunidade junto à Prefeitura Municipal de Guaratuba e Ministério Público em 
diversas ações que envolvem a definição ou acompanhamento de políticas públicas, tais como: 
transporte escolar, demarcação das terras, preservação ambiental, atendimento da saúde, entre 
outros.   

 
Dos alunos que participaram da atividades em 2013, boa parte utiliza o aplicativo gvSIG 

em suas atividades educacionais nos módulos do Curso de Gestão e Empreendedorismo e/ou em 
atividades profissionais. Destacam-se os alunos Patricia Model e Gustavo Nunes, que estão 
atualmente utilizando o aplicativo em estágio na Prefeitura Municipal de Matinhos, por Termo de 
Cooperação entre a Universidade e a Prefeitura, em Projeto que está auxiliando a implantação do 
Sistema de Informações Geográficas Municipal. Também destacam-se três acadêmicos que 
recentemente realizaram outro treinamento na UFPR Litoral para o uso do gvSIG: Loraine de 
Souza, Luiz Felipe Aguida e Fernanda Pinheiro, essa última trabalhando atualmente no 
Departamento de Geoprocessamento da Prefeitura de Pontal do Paraná - PR.  

 
É notório o estímulo positivo que a atividade provocou nos alunos. Não se tem nenhuma 

dúvida de que alguns deles, após formados, começarão ou continuarão a trabalhar na área de 
Geoprocessamento ou em cadastros de Campo Georreferenciados, junto às empresas privadas ou 
em órgãos públicos tais como prefeituras, secretarias de estado ou da união.  
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