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RESUMO

Há  alguns  anos  que  se  observam  o  desenvolvimento  e  a  adoção  de  recursos  georreferenciais
incorporados a dispositivos móveis comunicacionais, como tablets e  smartphones. Nesse cenário,
diversas aplicações são criadas com reações informacionais à espacialidade, as quais são descritas
por expressões como mídias locativas e redes sociais baseadas em localização. Esta tese se situa
nesse contexto de comunicação móvel e investiga o desenvolvimento e o uso de serviços e redes
baseadas em localização. Tendo como base uma discussão teórica que desenvolve a relação entre
espacialidade, comunicação e a formação de redes sociais digitais, apresentamos um estudo sobre a
capacidade  técnica  de  se  atribuir  localização  a  pessoas  e  a  conteúdos  midiáticos  a  partir  de
dispositivos móveis, com foco em serviços que colocam essa informação geográfica num patamar
de sociabilidade. Selecionamos quatro aplicativos para celular que integram georreferência e elos
sociais  (Foursquare,  Swarm,  Facebook  e  Instagram)  e  os  investigamos  por  três  dimensões  de
análise: quanto ao desenvolvimento e à incorporação de recursos georreferenciais; quanto às suas
propostas de utilização, funções e características técnicas; e quanto à adoção factual de recursos
georreferenciais  em  redes  sociais.  Trazemos  à  tona  um  levantamento  histórico  desses  quatro
aplicativos, descrevemos suas interfaces e principais funcionalidades relacionadas à localização e
apresentamos  uma  pesquisa  realizada  com utilizadores  desse  tipo  de  serviço.  Diante  de  nossa
abordagem histórica, identificamos a ocorrência de quatro momentos da cultura digital tendo por
base  seus  formatos  de  articulação  sociotécnica,  caracterizados  segundo  seus  eixos  centrais  de
sociabilidade, e detalhamos o momento em que estamos situados, sublinhando tendências quanto ao
uso  de  recursos  georreferenciais  em  redes  sociais.  Concluímos  a  tese  mostrando  como  a
georreferência atua, técnica e simbolicamente, nas relações sociais efetivadas em rede e, diante de
tal dado, propomos uma esquematização dos processos interacionais tendo a localização como uma
variável considerada.

Palavras-chave: comunicação móvel; interações online; redes sociais digitais; georreferência; 
serviços baseados em localização.
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ABSTRACT

Since a couple of years ago, we notice the development and adoption of geographic information
features  embedded to  mobile  communication  devices,  such as  tablets  and smartphones.  In  this
context, a lot of applications are created with informational reactions related to spatiality, which are
described by expressions like locative media and location-based social  networks.  This  thesis  is
grounded  to  mobile  communications  context  and  investigates  the  development  and  the  use  of
location-based services  and networks.  Based on a  theoretical  perspective  linked to  the  relation
between spatiality, communication and the formation of digital social networks, we present here a
study on technical  capacity  of  locate  people and media  content from mobile  devices,  focusing
services that put this geographic information in dialogue to digital social networks. We selected four
applications for cell phone that use both geographic reference and social ties (Foursquare, Swarm,
Facebook, and Instagram) and we study them based on three analytical dimensions: how they were
developed  and  how  location  features  were  attached  to  them;  which  proposals,  functions  and
technical  characteristics  could  be  observed;  and  how  occurs  actual  adoption  of  geographic
references  features  in  social  networks.  We  bring  to  light  a  historical  view  about  these  four
applications, describing their interfaces and main functionalities related to location, and we also
present a survey conducted with users of this kind of service. Faced to our historical approach, four
moments  of  digital  culture  were  identified,  which  are  based on their  modes  of  socio-technical
articulation, characterized by their central axis of sociability. We also detail the current moment,
highlighting trends about the use of geographic features in social networks. In the conclusion, we
show how geolocation  acts  on  networked social  relationships  in  technical  and  symbolic  ways,
proposing a diagram about location based interactions.

Keywords: mobile communication; online interactions; digital social networks; geolocation; 
location-based services.
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Google. 
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GPS: do Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global. Tecnologia de origem
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respectivamente). 
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software que funcione a partir da localização de um dado dispositivo eletrônico.

LBSN: do inglês Location-Based Social Network, ou rede social baseada em localização. De modo
similar ao LBS, essa sigla dá conta de redes sociais digitais que têm suas dinâmicas pautadas na
localização de invidíduos, tomadas a partir de seus celulares.

QR-Code: tecnologia de leitura ótica de dados efetuada a partir do escaneamento de uma superfície
bidimensional. É similar ao código de barras tradicional, com a diferença de ter duas dimensões de
leituras possíveis.

SIG: Sistema de Informação Geográfica. Os SIGs são softwares de auxílio no trabalho cartográfico,
substituindo processos de mapeamento manuais por procedimentos digitais.

Smartphone:  celular  dotado  de  poder  computacional  com funcionalidades  avançadas,  em geral
caracterizado pela possibilidade de personalização e instalação de aplicativos além dos originais de
fábrica.

Smartwatch: modelos de relógios de pulso que, à maneira dos smartphones, também possuem poder
computacional embarcado e possibilidade de instalação de aplicativos específicos.

Tablet: dispositivo móvel computacional que se estabelece entre o telefone e o computador portátil.
Assim  como  o  smartphone,  pode  ser  personalizado  com a  instalação  de  aplicativos  além  dos
originais de fábrica.



Timeline:  formatos  de  apresentação  de  conteúdo  baseados  em  linha  do  tempo,  bastante
característico de redes sociais como Twitter e Facebook.

Wi-Fi: do inglês wireless-fidelity, tecnologia que permite a conexão à Internet sem a necessidade de
cabos.

Windows  Store:  serviço  eletrônico  da  empresa  Google  que  aloca  os  softwares instaláveis  em
sistemas operacionais Windows Phone.
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1 INTRODUÇÃO

Essa tese, por seus próprios meios, conta uma história. Não é uma história de um ponto

de vista narrativo rigoroso, nem apresenta uma estrutura e uma metodologia notoriamente

historiográficas. Mas, tendo em vista o foco e os objetos aqui escolhidos, ainda que sem uma

intenção propriamente dita,  contamos uma pequena história,  temporalmente situada,  sobre

como determinados recursos tecnológicos são postos e usufruídos em rede.

Essa ideia de “estar em rede” que exploramos não diz respeito apenas à Internet, muito

comum e abstratamente tratada como uma “rede de computadores”. Tampouco se resume às

plataformas de redes sociais nela dispostas, tais como Facebook e Twitter. Quando falamos

nesses  termos,  estamos  nos  referindo  à  circulação  de  tecnologias  que  não  apenas  são

planejadas, desenvolvidas e distribuídas mas, especialmente, adotadas, apropriadas.

O  fenômeno  que  escolhemos  perseguir  e  compreender,  por  sua  natureza  imaterial,

perpassa  objetos  e  redes,  anexando-se  a  estes  e  reconfigurando suas  próprias  utilizações.

Nosso recorte metodológico reflete essa diferença ao dar conta de certa transversalidade em

nossa observação. Isso significa – e é necessário que se avise de antemão – que, diante do

fenômeno estudado, nossos objetos parecem tão discrepantes e incomparáveis entre si. Eles

não são exatamente substâncias ou produtos que se possam colocar em tubos de ensaio ou

ambientes  controlados,  mas  são  receptáculos  daquilo  que  se  buscou  perseguir,  observar,

rastrear. 

E o que perseguimos, afinal? Dito de maneira genérica, tratamos aqui da localização.

Não de um aspecto localizável qualquer, mas da possibilidade específica de se usar recursos

de georreferência em dispositivos móveis comunicacionais atrelados a redes sociais digitais.

Nesta tese, não é a simples localização de fenômenos, objetos ou sujeitos que está em jogo,

mas a possibilidade de se criarem relações espaciais e sociais. 

O caráter elusivo e relativamente impreciso que há na localização foi uma das grandes

dificuldades com as quais nos deparamos desde o início dessa pesquisa. Quando, por volta de

2010 e 2011, lançamos os primeiros olhares para um novo cenário que vinha se desenhando,

enxergávamos ali um conjunto de tecnologias que punham a localização como um elemento

de  fruição  e  interação  entre  atores  conectados  em  rede:  se  antes  as  pessoas  estavam

relativamente  limitadas  a  atribuir  “localizações”  temporais  às  suas  histórias,  agora  elas

espacializavam a si mesmas e aos próprios momentos, conferindo-lhes sentidos próprios e

distribuindo  esse  conteúdo  por  suas  redes.  Víamos  também  um  grande  número  de
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pesquisadores  que  já  vinham deitando olhares  mais  delimitados  – os  quais,  já  bem mais

treinados, sabiam que um fenômeno a ser estudado precisa de uma interface que lhe servisse

de tradução. Por muito tempo, o que nos faltou foi essa interface.

Diferente do lugar, que apresenta um forte componente simbólico, e da localidade, que

traz o aspecto material para aquele lugar, a localização é uma codificação que, ao passo que

dá a tônica de exatidão, também ajuda na construção simbólica para cada lugar – justamente

por ser única num certo momento. A localização é ao mesmo tempo exata e inexata, objetiva e

subjetiva: podemos localizar algo ou alguém por suas distâncias relativas (“a 15 metros da

pessoa de camisa vermelha”), por meio de um código absoluto (“tantos graus de latitude e

longitude”)  quanto por um procedimento subjetivo (“depois  daquela estátua você dobra à

direita e segue reto”). Todas essas maneiras estão corretas, segundo a perspectiva adotada, e

cada uma traz consigo uma marca de eficiência própria e um modo único de localizar. Nesse

sentido, um lugar só é um lugar porque ele tem fixação, porque dia após dia se encontra na

mesma posição (relativa ou absoluta) e porque constitui uma historicidade ao longo do tempo

com seu entorno e com tudo aquilo que lhe diz respeito. É a localização que,  atribuída a

objetos e pessoas (e igualmente a locais mais amplos, como cidades ou bairros) torna possível

a identificação temporal e espacial daquilo que se localiza.

Mas e quando esse dado de posição encontra uma viabilidade técnica para uma devida

localização mesmo diante de objetos e sujeitos em movimento? E quando essa localização

passa a ser uma informação anexa a diversos conteúdos? E quando ela mesma passa a ser um

elemento de fruição, competição e diálogo entre amigos? Essas novidades trouxeram diversas

possibilidades: marcar encontros em plena movimentação, participar de jogos e brincadeiras

tendo por base a espacialidade e o movimento, atribuir rastros georreferenciais a fotografias,

textos,  vídeos  e  outros  conteúdos  multimídia  etc.  Foi  esse  aspecto  de  novidade  que

perseguimos, por mais que ele – ironicamente – nunca tenha estado fixo por muito tempo num

só lugar. A fim de resolver esse impasse conceitual (o que observar e quando), adotamos a

localização  em  rede como  o  fenômeno  a  ser  estudado.  Por  onde  ela  passou,  deixou

cristalizada alguma interface, diante da qual criaram-se rastros (de uso, de apropriação, de

inutilidade etc.) propícios de observação.

Antes de chegarmos a eles, devemos esclarecer de onde partimos. Nossas preocupações

em torno da localização disposta em rede se situam num contexto em que se observam o

crescimento, a popularização e a intensificação no uso de conexões e dispositivos móveis.
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Dados  do  Centro  de  Estudos  sobre  as  Tecnologias  da  Informação  e  da  Comunicação  –

CETIC.br apontam aumentos no percentual de utilização de celulares em todas as classes

socioeconômicas, tanto em zonas rurais quanto urbanas (TIC DOMICÍLIOS E EMPRESAS,

2013; TIC DOMICÍLIOS, 2015). O mesmo crescimento nesse tipo de uso é observado quanto

às conexões de Internet móveis no aparelho portátil. No ano de 2012, o total de brasileiros que

acessavam a Internet pelo celular era de 20%, passando para 31% em 2013 e chegando a 47%

em 2014 (TIC DOMICÍLIOS E EMPRESAS, 2013).  Esses dados são ainda correlatos ao

decréscimo no uso de computadores de mesa nos domicílios brasileiros (de 70% em 2012

para 60% em 2014) e um aumento significativo na posse de  tablets (2% dos domicílios em

2011, e agora 33% em 2014) (TIC DOMICÍLIOS E EMPRESAS, 2013). O índice crescente

da  presença  de  tecnologias  móveis  nos  domicílios  brasileiros,  bem como a  tendência  de

intensificação  no  acesso  à  Internet  pelo  celular,  apontam  para  uma  atenção  maior  à

mobilidade como mais que uma mera possibilidade de transposição de distâncias. Nosso olhar

busca tratar essa condição móvel atribuída a dispositivos eletrônicos como uma catalisadora

de novas e diferentes formas de socialização, interação e coordenação entre pessoas.

Iniciamos este trabalho do pressuposto de que tanto o espaço quanto as relações sociais

são  constructos  processuais,  dialógicos,  que  se  influenciam  mutuamente.  Uma  vez  que

adotamos tal  visão,  não nos parece fazer  nenhum sentido pensar  que a espacialidade e  a

localização de pessoas ou fenômenos diversos são elementos fixos, perenes, dados a priori. A

perspectiva  aqui  adotada  nos  leva  à  compreensão  de  que  podemos  ter  o  papel  de

protagonismo em relação aos modos pelos quais apreendemos, cultivamos e transformamos

nossos lugares e nossas práticas sociais – seja de maneira deliberada ou não. Se é verdade que

o espaço é o resultado de relações que o sustentam – mais que simplesmente lhes servir de

palco – também é justo pensar que as próprias relações sociais apresentam mudanças diante

das transformações sofridas pelo espaço e por todo elemento interveniente que entre em jogo

nessa  equação.  É  justamente  esse  o  ponto  que  nos  interessa  com  precisão:  quando  da

ocorrência de tecnologias e redes digitais com as dinâmicas da espacialidade, o que resulta

desse encontro? Há um diálogo nessa coalizão, mais que simplesmente um “acolhimento” das

pessoas pelo espaço, e é essa interlocução que perseguimos quando nos propusemos a realizar

o estudo que aqui relatamos – ainda que, por ora, nesse ponto introdutório, apareça como uma

pergunta bastante genérica.
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Buscamos  evidenciar  essa  questão  desde  já  porque nos  visualizamos  inseridos  num

contexto  em  que  as  conexões  e  interações  sociais  não  apenas  apresentam  um  caráter

ininterrupto  como ubíquo:  sites de  redes  sociais,  por  um lado,  mantêm automaticamente

nossos laços de amizade, relacionamentos familiares ou profissionais por meio de elos digitais

(recíprocos ou não), chegando, por vezes, a fazer proposições de novas amizades; por outro,

buscam, em termos de proposta de uso, espraiá-los em contextos diversos das cidades e os

utilizam como base para a exploração dos espaços urbanos e para encontros presenciais. O

site Facebook tem sido exemplar nesse sentido: com certa frequência, avisa a seus usuários

que  determinados  amigos  estão  indo  a  eventos  pelas  proximidades,  propiciando  uma

oportunidade de encontro e de visitação a novos lugares.

Redes sociais, de fato, não são exatamente uma novidade. As ciências sociais realizam

estudos sobre os laços entre indivíduos desde meados do século XX. De inédito, contudo, são

as  redes  e  os  ambientes  eletrônicos  que  explicitam,  criam  e  articulam  tais  elos  sociais,

contendo, muitas vezes, elementos técnicos que atuam sobre as relações interpessoais.  Os

sites de  redes  sociais,  como  são  chamados,  caracterizam-se por  tratar  os  indivíduos

participantes  desse  cenário  como  nós  de  uma  rede,  evidenciando  as  conexões  que  estes

estabelecem  entre  si  e  tornando-as  visíveis  a  partir  desses  laços  ou  das  conversações

realizadas  entre  tais  indivíduos  (BOYD  &  ELISSON,  2007;  RECUERO,  2009;  BAYM,

2011). Esses ambientes eletrônicos frisam, assim, não apenas os entrelaçamentos que ocorrem

entre os atores, mas também as práticas interacionais que eles efetuam, servindo não só como

palcos mas atuando (por vezes ativamente) como mediadores dessas relações.

Muitos dos estudos sobre a cultura digital partiram da premissa inicial de que tais sites –

assim como as antigas comunidades virtuais – configuravam-se como esferas de fronteiras

bem delimitadas.  Essas  visões,  embora  não necessariamente  compartilhassem de  algumas

perspectivas distópicas, negativistas e críticas quanto ao ciberespaço, tratavam cientificamente

tais ambientes eletrônicos como objetos isolados, sem conexão com o mundo físico – o que

não é de todo um erro, já que um dos modos como os atores da cultura digital trataram a

espacialidade foi, pelo menos em momentos pioneiros, de caráter metafórico: note-se, por

exemplo,  que  uma  das  iniciativas  primeiras  e  mais  marcantes  quanto  às  formas  de
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organização de informações na web foi o GeoCities1, que adotava a nomenclatura de bairros

como metáfora para arquitetar, distribuir e prover certo senso de localização a páginas  web

diversas (GORGON & DE SOUZA E SILVA, 2011).

Entretanto,  apenas  recentemente  foi  possível  perceber  que,  dentre  projetos

experimentais  a  empreendimentos  milionários,  abordagens  diversas  tentam  realizar  um

movimento de mão dupla entre as dinâmicas do ciberespaço e aquelas tidas como próprias de

um espaço físico palpável. Essas abordagens práticas colocam o fluxo de dados digitais em

diálogo com a espacialidade, dinamitando, assim, quaisquer fronteiras supostamente nítidas

que ainda pudéssemos tentar enxergar entre essas duas esferas de relações sociais.

Tendo em vista  a  situação tecnológica  em que nos  encontramos,  esta  tese  parte  da

constatação de que os espaços urbanos contemporâneos, tratados como uma espécie de banco

de dados e repletos de fluxos informacionais, têm sido capturados como contextos para a

manifestação de dinâmicas interacionais diversas – o que equivale dizer que as relações entre

as  cidades,  seus  diversos  lugares  e  os  elos  mediados  eletronicamente  se  encontram num

patamar além da metáfora. Essa relação entre espaço, movimentações e mídias digitais é um

reflexo  daquilo  que  vem  sendo  tratado  por  virada  espacial  nos  estudos  de  mídia

(FALKHEIMER  &  JANSSON,  2006;  ADAMS,  2009),  termo  que  destaca  o  papel  de

integração e diálogo que o espaço tem com a comunicação, tanto quanto das interseções entre

meios  de  comunicação  e  espacialidade  observados  nos  estudos  em  mídias  locativas

(SANTAELLA, 2008; LEMOS, 2009).

Os laços sociais já não mais se resumem a elos baseados na proximidade (como ruas ou

bairros),  mas  tampouco  eles  se  desmaterializaram  ou  perderam  importância  diante  das

tecnologias  da  informação  e  da  comunicação.  Internet,  telefones  celulares  e  mesmo

dispositivos mais antigos, como o rádio e a televisão, já foram observados como capazes de

provocar desintegrações – assim como, em geral, ocorre com toda tecnologia que cause ou

proporcione novos comportamentos. Ainda que possamos, a título de olhar potencialmente

crítico,  levar  em  consideração  disrupturas  produzidas  (ou  aceleradas)  pelos  adventos

tecnológicos em geral, não é por essa perspectiva apocalíptica que observamos os fenômenos

da cultura digital. Sempre há, ao lado dos riscos, oportunidades de inovação e criatividade,

afinal – tanto em termos de negócios, quanto em termos de melhorias sociais.

1 GeoCities era um serviço voltado à hospedagem e organização de páginas  web lançado em 1994 (com o
nome de Beverly Hills Internet – BHI), comprado pela empresa de busca  Yahoo! em 1999 e extinto em
2009. O sucesso alcançado em meados dos anos 1990 em geral é atribuído à capacidade de prover sentido
numa Internet ainda confusa e sem caminhos muito bem traçados.
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De modo claro e objetivo, do que tratamos, afinal? Em termos práticos, temos visto nos

anos recentes  o desenvolvimento  de  aplicações  e  tecnologias  projetadas  para  dispositivos

móveis  cujas  funcionalidades  estão  baseadas  em  localização.  Nesse  contexto

infocomunicacional,  usualmente  identificam-se  as  chamadas  mídias  locativas  (LEMOS,

2009), o que significa que tais dispositivos, especialmente celulares e tablets (e também, mais

recentemente,  relógios  inteligentes  e  pulseiras  eletrônicas),  são  postos  em sensibilidade  à

localização espacial, apresentando propostas de uso e fruição segundo a espacialização. De

modo geral,  eles  “sabem” onde  nos  encontramos  e  reagem de  acordo  com a  localização

momentânea, tendo como foco de interação o lugar, as pessoas por perto ou a mescla desses

dados. Em outras palavras, tal atribuição significa que as informações, ações e interações daí

decorrentes estão relacionadas com a prática do espaço – seja quanto ao deslocamento em

geral, seja quanto a uma localização específica diante de alguma imobilidade no tempo.

Na  base  de  suas  operações,  as  mídias  locativas,  aqui  estudadas  por  meio  de  tais

dispositivos  móveis,  colocam-nos  em atenção  quanto  às  movimentações  transcorridas  em

contextos urbanos. Estes, longe de serem meramente uma espécie de “contêiner” a dar lugar

às ocorrências, acabam por assumir, junto com processamentos de dados digitais, papeis de

mediadores nas relações sociais. O lugar, a localização e a relação espacial como um todo,

portanto,  aparecem,  nesse  tipo  de  aplicação infocomunicacional,  como elementos  cruciais

para as dinâmicas propostas e as efetivamente transcorridas. 

Tomando caminhos diversos em termos de criação e desenvolvimento, algumas dessas

iniciativas passaram a ter seus funcionamentos pautados nos elos sociais de seus utilizadores.

Ou seja, uma ecologia de aplicações, softwares e hardwares não apenas passam a estabelecer

uma relação de movimentação com o espaço urbano, como também tomam a base de amigos

e familiares de cada indivíduo para balizar ou contextualizar dinâmicas de interação diversas

–  inserindo-se,  assim,  no  cotidiano  e  nas  redes  particulares  de  cada  pessoa  utilizadora.

Aplicativos como  Loopt,  Brightkite,  Centrl, Latitude,  Foursquare e Gowalla2 ganharam as

atenções  da  imprensa  interessada  na  cultura  digital,  e  igualmente  não  tardou  para  que  a

2 Várias dessas aplicações já foram descontinuadas anos após seus respectivos lançamentos,  como as três
primeiras. Algumas descrições se encontram em SUTKO & DE SOUZA E SILVA, 2011. O Latitude tomou o
mesmo caminho,  mas  acabou servindo de  base  para  a  formulação  do  Foursquare,  tempos  depois.  Já  o
Gowalla acabou sendo comprado pelo site de rede social Facebook. O Foursquare continua existindo, mas
foi desdobrado em duas redes distintas, com propósitos de fruição diferentes. Suas descrições se encontram
mais à frente. Disponível em <http://foursquare.com>.

http://foursquare.com/
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comunidade científica voltasse seus olhares para esse novo elemento tecnológico sob diversas

perspectivas  –  como  motivações  de  uso,  preocupações  relativas  à  privacidade  e  até  a

determinação de padrões de deslocamentos pelas cidades.

Ferramentas como essas são descritas como redes sociais móveis (LEMOS, 2009) ou

redes sociais baseadas em localização (também chamadas de LBSN, do inglês location-based

social networks) (GORDON & DE SOUZA E SILVA, 2011) e são consideradas como um tipo

específico  dentre  outras  empreitadas  diversas  de  mídias  locativas.  Outros  exemplos

incorporam anotações eletrônicas, mobilizações articuladas em rede, mapeamentos coletivos e

jogos pervasivos. Em geral, as redes sociais móveis funcionam segundo uma contextualização

geográfica, mas a tomam de acordo com as diversas funcionalidades propostas: ora a utilizam

como base para interação entre seus usuários, ora a tratam como fim, buscando usar as redes

de contatos individuais para trazer melhores resultados de buscas espaciais.

Destacamos  que  algumas  dessas  aplicações  em  mídias  locativas,  como  jogos  ou

instalações  artísticas,  não  fazem  uso,  necessariamente,  de  aplicativos  para  celulares.  A

computação e a conectividade em rede encontram-se no bojo de suas dinâmicas, mas, por

vezes, não há um software específico que seja disponibilizado publicamente para  download

no dispositivo móvel3. No nosso caso, os aplicativos que nos propusemos a estudar foram as

interfaces que pudemos escolher para observar e compreender as questões culturais em torno

da consciência espacial.

Ao unir  as  funcionalidades  de  entrelaçamento  e  comunicação  entre  atores  (amigos,

conhecidos, familiares etc.), esses aplicativos se propõem a atuar sobre formas diversas de

sociabilidade. O que chama a atenção nesse tipo de aplicação são as novas possibilidades de

articulação  social,  coordenação  entre  pares  e  apreensões  variáveis  do  espaço  urbano

conectado  às  redes  sociais.  A atribuição  da  localização  para  fins  de  sociabilidade  não  é

exatamente uma novidade. Desde que o ser humano realiza viagens e deslocamentos diversos,

a narrativa que daí se resulta necessita da localização para fazer sentido: o onde e o quando

fazem  parte  da  história  contada  tanto  quanto  motivações,  circunstâncias  e  meios.

Deslocamentos e paradas carecem de pontos-chave nas representações mentais do tempo e do

espaço – do contrário, o próprio ato de se mover ganha uma desorientação tão grande como se

nada ao redor pudesse ser tomado como um ponto fixo. Todo retorno, e as histórias que com

3 Andrade (2012) estudou o processo de espacialização por meio de jogos de realidade alternativa (ARGs).
Esses  jogos,  perceba-se,  são  exemplos  de  iniciativas  que  colocam  em  diálogo  o  espaço  urbano,  as
tecnologias digitais e os laços interpessoais, mas não são aplicações massivamente públicas.
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ele vêm anexas, parece chamar por operadores de localização. Possivelmente, contudo, com

as mídias locativas e as redes sociais baseadas em localização, temos, pela primeira vez em

nossa história, ambientações, redes e contextos eletrônicos específicos nos quais (ou com os

quais) podemos demarcar nossas movimentações pelas cidades em tempo real. Obviamente,

relatos de viagens, de pequenos passeios ou de deslocamentos rotineiros sempre existiram,

sob vários pontos de vista,  mas estes sempre se configuraram por outros caminhos,  como

diários ou álbuns de fotografia – e é válido perceber que mesmo essas formas de registros

encontram, atualmente,  diferentes  manifestações em contextos  online.  De maneira  similar,

mapas e rotas desde há muito estão ao nosso alcance, mas não com o espraiamento, com o

dinamismo e com o papel ativo que hoje possuem. Se antes restritos a papeis e catálogos

específicos,  agora  essas  formas  de  representação,  leitura  e  interpretação  espaciais  se

encontram em dispositivos portáteis conectados em rede e amplamente disponíveis a grandes

camadas  da  população  –  o  que,  pelo  menos  em  termos  técnicos,  dá  possibilidades  de

apreensões e interpretações próprias sobre os espaços praticados e sobre as coletividades que

os performam.

Há algo de inédito nas dinâmicas possíveis baseadas na interseção de dados digitais,

sensibilidade locativa e conexão em rede, e esse ineditismo ganha corpo precisamente quando

vemos o aparecimento de ambiências específicas a colocarem a espacialidade numa posição

central quanto à sociabilidade. Também é possível, igualmente, observar a propagação desse

novo  dinamismo  social  quando  percebemos  que  pessoas  se  utilizam  de  marcações

georreferenciais para registrar momentos com seus amigos (a exemplo do que ocorre na rede

social Facebook4) ou simplesmente para dar vazão a mapas pessoais de suas fotos (como no

caso do Instagram5). Com aplicações como essas, e igualmente com as cada vez mais ubíquas

conexões sem fio, as pessoas que utilizam tais aplicativos e redes não apenas podem manter

um histórico de seus deslocamentos e visitações, como também podem coordenar o encontro

(ou o desencontro) com amigos e conhecidos, procurar por lugares para visitar,  checar as

opiniões de terceiros sobre tais lugares, bem como deixar suas próprias impressões sobre suas

visitações,  o  que  coloca  a  mobilidade  individual  num posto  não apenas  de  deslocamento

racionalizado (ir e vir com pontos de chegada e partida definidos) mas também como um

fomentador de rastros, sentidos e interpelações sociais. Consideramos que esse aspecto inédito

e  possibilitado  pelo  contexto  tecnológico  atual  é  plenamente  observável  e  merecedor  de

4 Disponível em http://facebook.com.

5 Disponível em http://instagram.com. 

http://instagram.com/
http://facebook.com/
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estudos que nos levem a compreender seus  desenvolvimentos e promoções, motivações de

adoção, modos de utilização e apropriações, bem como as decorrências mercadológicas ou

soluções científicas às quais rastros digitais diversos possam nos levar.

De  modo  geral,  temos  nesse  tipo  de  aplicação  exemplos  de  mediação  eletrônica  e

espacial entre indivíduos, que não apenas dizem deliberadamente onde se encontram, como

podem ter novas percepções ou noções quanto aos lugares frequentados. Ao unir conexões

com a Internet, dispositivos móveis e sensibilidade espacial, esses aplicativos puseram em

evidência um elemento que até então possuía outros sentidos e propostas de uso: a referência

geográfica. De um mero dado usualmente ligado à localização espacial, esta passou, então, a

ser utilizada como um mediador de sociabilidade por meio de articulações em rede, e não

somente  como um recurso  pautado  pela  utilidade  imediata  de  localização  de  pessoas  ou

lugares específicos. A perspectiva utilitarista que aí se encontrava dá lugar a outras formas,

muitas vezes lúdicas, de se perceber a relação das pessoas com seus espaços e suas práticas

sociais.

Quando visualizamos o contexto de desenvolvimento, usos e apropriações de serviços

baseados  em  localização,  percebemos  o  lugar,  as  movimentações  e  as  marcações

georreferenciais como pontos cruciais para as ações e relações transcorridas entre os atores

que permeiam as redes digitais. Podemos falar, assim, que tais aplicativos trazem de volta

para uma corporeidade do espaço físico aquelas conexões eletrônicas que antes se dispunham

primordialmente em ambientes eletrônicos, como os sites de redes sociais (ou SNS, de social

network  sites).  Em outras  palavras,  a  própria  cultura  digital  se  reinventa,  adicionando ao

conjunto  de  elos  e  processos  eletrônicos  uma camada palpável  que,  em geral,  julgava-se

preterida.  Assim, se os anos 1990 testemunham ideias de mundos e comunidades virtuais

habitando um território online “apartado” da materialidade física (WELLMAN, 2011), vemos

agora que a Internet e sua potencialidade agregadora não mais se encontram nesse patamar

segregado, com seus códigos e maneirismos particulares, mas pervasiva e praticada no espaço

físico cotidiano – à maneira proposta por Weiser (1991) com sua ideia de computação ubíqua.

Serviços baseados em localização, situados nessa espécie de retorno – ou download do

ciberespaço (LEMOS, 2009) –, deixam explícito que “o espaço físico se tornou o contexto

para a informação” (GORDON & DE SOUZA E SILVA, 2011, p. 9). Ou seja, o espaço torna-

se,  ele  mesmo,  um produtor  de  sentidos  e  um elemento  de interveniência  nas  relações  e

informações  produzidas  –  bem  diferente  do  corriqueiro  tratamento  de  plano  de  fundo
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destinado à localização pelos meios de massa tradicionais (“tal ocorrência em certo lugar”). E,

com o surgimento das LBSN, os traços de conexão que antes se encontravam numa esfera

eletrônica entram em interseção com as dinâmicas, localizações e movimentações cotidianas

de uma vida always on (TURKLE, 2008, 2011), e tal se dá assim precisamente pela prática

material do espaço – não aquela prática meramente metafórica ao estilo do antigo GeoCities,

por exemplo.

Diante das reformulações que a espacialidade e as redes sociais digitais têm tido na

cultura digital, surge uma pergunta que nos norteia na empreitada dessa investigação: qual o

papel da localização enquanto promotora de interações sociais proporcionadas pela mediação

de dispositivos comunicacionais móveis? O que os recursos de georreferência em rede podem

nos  dizer  sobre  a  cultura  digital,  tendo  em  mente  suas  dimensões  de  desenvolvimento,

apropriação e  utilização factual?  A grandeza  desse  questionamento,  contudo,  nos  levou à

busca de uma especificidade maior, especialmente quando observamos o fenômeno estudado

a partir do sentido de uso e apropriação das pessoas. Nossa pergunta de pesquisa, assim, é:

como  a  georreferência,  utilizada  como  um  elemento  de  sociabilidade  em  redes  sociais

digitais, atua na articulação entre as pessoas?

De modo a buscar uma resposta para essa questão, o objetivo principal desta pesquisa é

investigar  como  os  recursos  digitais  de  localização  espacial  atuam  como  elementos  de

sociabilidade quando vinculados a  redes  sociais  digitais.  Para tanto,  buscamos observar  o

desenvolvimento  e a adoção de aplicativos e redes cuja base de funcionamento se situa em

relação à localização espacial. Para nos aproximarmos desse fim, dividimos nossa pesquisa

em três objetivos específicos:

(a) Descrever e mapear as estratégias de desenvolvimento de redes sociais baseadas em

localização, bem como a incorporação de recursos georreferenciais às redes sociais digitais.

Aqui compreendemos as LBSN em seu aspecto de empreendimento, e consideramos que as

estratégias  iniciais  de  divulgação e  promoção em torno dos  aplicativos  referenciados  são

meios que as empresas desenvolvedoras encontram para atingir seus fins lucrativos. O êxito

comercial dessa jornada em particular não se encontra no ponto principal de nosso foco, uma

vez que esse tipo de rede pode angariar um grande número de utilizadores e ainda assim não

apresentar  um negócio viável.  A dimensão que nos chamou a atenção,  nesse objetivo em

particular,  é  aquela  que  dá  conta  dos  caminhos e  das  estratégias  adotados para  cativar  o

público rumo à adoção desses produtos.
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(b)  Mapear  as  propostas  de  utilização,  funcionalidades  e  características  técnicas  de

recursos georreferenciais em redes sociais digitais. Quanto a esse objetivo, buscamos realizar

descrições das funcionalidades encontradas, bem como perceber como os próprios aplicativos

em questão são retratados em seus potenciais de uso. 

(c)  Investigar  a  adoção  e  a  utilização  de  recursos  georreferenciais,  especificamente

como mediadores de sociabilidade em redes sociais  digitais.  Cabe aqui perceber como as

pessoas  fazem  uso  de  fato,  em  dimensões  diversas  de  motivação,  situações,  modos  de

articulação com seus pares, estratégias de preservação da privacidade, dentre outros aspectos.

É válido ressaltar que nossa intenção de estudo está concentrada nas formas como a

georreferência,  em  meio  a  ferramentas  de  comunicação  e  interação  digitais,  atua  na

sociabilidade em rede. Estamos interessados nos usos que as pessoas fazem para constituir

rastros e históricos pessoais, para apresentar momentos de suas vidas, encontrar amigos ou

outras propostas similares – ou seja, queremos entender  como a localização, enquanto um

dado digital disposto em rede, é utilizada como um condicionante associado às dinâmicas e

apropriações simbólicas de interações mediadas. A escolha por redes baseadas em localização

se  dá  pela  confluência  direta  que  elas  realizam  entre  laços  mantidos  tecnicamente,  a

movimentação dos atores pelos espaços e pelos sentidos que tais localizações têm mediante

suas redes particulares. Assim, não se situam no escopo desta investigação a observação sobre

o  uso  diretamente  utilitário  da  localização  para  o  encontro  de  rotas  ou  estabelecimentos

específicos ou na criação de campanhas promocionais6.

Quando visualizamos a localização mediada por dispositivos móveis digitais atuando

como  elemento  de  agregação  social,  buscamos  estudar  uma  fatia  bastante  específica  da

complexa conjuntura de relações que podemos estabelecer com os dispositivos digitais que

carregamos e a conectividade generalizada à Internet. Dessa forma,  a localização é tratada

nesta  pesquisa  como  uma  espécie  de  metadado  embutido  em textos,  fotografias,  vídeos,

atualização de  status pessoal ou qualquer outro tipo rastro digital deixado pelos atores em

suas redes (o qual é variável de acordo com o objeto estudado). E tanto quanto a imagem ou o

texto,  esta  pesquisa  encara  a  localização  como  um  elemento  interacional  (desde  que

materializada  enquanto  informação pública  ou  semipública),  o  qual  pode estar  repleto  de

significados  e  proposições.  Investigar  as  redes  sociais  baseadas  em  localização  e  a

6 Ainda  que  consideremos  o  aspecto  comercial  das  empresas  desenvolvedoras  dos  aplicativos  e  redes
estudados, aqui nos referimos a ações promocionais diversificadas que os profissionais de marketing podem
realizar para estabelecimentos específicos, a exemplo de descontos no preço final quando da presença física
no local e da marcação georreferencial numa rede específica.
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georreferência  como um dado disposto  em rede  é  uma forma de  visualizar,  em meio  ao

contexto urbano, as conexões entre os atores, suas práticas sociais e espaciais e o modo como

usam o espaço ou como este atua como mediador entre eles, tanto quanto é uma maneira de

compreender a construção de territórios simbólicos,  de interlocução entre as pessoas, seus

conflitos ou demais dinâmicas sociais e uma forma de jogar luz às atuações decorrentes do

papel interveniente que aplicativos baseados na localização têm sobre nosso cotidiano.

Tendo isto em mente, esta tese é apresentada da seguinte maneira: o capítulo 2 abarca

discussões sobre o espaço e as relações entre comunicação e mobilidade, bem como entre

espaço  e  técnica.  Trazemos  definições  quanto  às  ideias  de  lugar,  espaço,  localização  e

colocamos em jogo um debate sobre as incertezas e complexificações das interações sociais

quando da ocorrência de mediações eletrônicas. A ideia geral desse capítulo é desenvolver um

terreno sobre  o qual  possamos nos  apoiar  teoricamente  para  o  desenrolar  do  trabalho.  O

capítulo é encerrado com a definição operacional do que chamamos de georreferência e seu

papel  para  a  atribuição  de  localização  a  pessoas  e  conteúdos  diversos  em  redes  sociais

digitais.

O  capítulo  3  estabelece  um  histórico  das  redes  sociais  na  Internet,  além  de

conceitualizações  e  discussões  sobre  a  indefinição  atual  dessa  expressão.  Além  disso,

apresenta a ideia de redes sociais baseadas em localização, termo que define um conjunto de

aplicações e serviços a colocar em pauta a sensibilidade espacial e a interligação de pares em

rede. Fechando o capítulo, trazemos um apanhado de constatações empíricas visualizadas e

sistematizadas a partir dos relatos de outros pesquisadores. Essa sistematização é usada, mais

adiante, na arquitetura de nossa própria pesquisa empírica.

O  capítulo  4  condensa  o  histórico  dos  estudos  sobre  Internet  segundo  o  viés  de

sociabilidade e interações mediadas. Apresentamos uma classificação temporal e estrutural

que toma a identificação de eixos centrais de funcionamento e mote de utilização, bem como

o papel que o espaço apresenta para cada um desses momentos. 

O  capítulo  5  apresenta  nossa  pesquisa  empírica  sob  três  formas  principais:  após

apresentarmos as perguntas de pesquisa, nossos objetivos e os procedimentos metodológicos

adotados, trazemos o histórico e as descrições de interfaces gráficas dos objetos escolhidos

para,  em seguida,  apresentarmos  os  resultados  obtidos  junto  à  aplicação  de  questionário

online, bem como a devida discussão dos principais achados.
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Por fim, o capítulo 6 conclui a tese trazendo a identificação e a descrição de uma fase

mais recente, pautada no uso da localização e dos elos sociais como fundamentadores de um

eixo  central,  assim  como  as  limitações  encontradas  por  nossa  investigação,  os

desdobramentos  possíveis  para  pesquisas  futuras  e  o  delineamento  mais  claro  de  nossas

contribuições para nosso campo de estudo.
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2 ESPACIALIDADE, MOBILIDADE E COMUNICAÇÃO EM REDE

De  que  falamos  exatamente  quando  falamos  de  espacialidade,  mobilidade  e

comunicação?  Que  interlocuções  são  possíveis  nessa  empreitada?  Por  que  a  prática  da

comunicação  importa  para  a  prática  do  espaço  (e  vice-versa)  e  que  relações  específicas

podemos traçar quando falamos de comunicação em rede?

Todas  as  perguntas  acima são amplas  demais  para  nos  contentarmos  com respostas

curtas. Ainda assim, servem de norte para nossa investigação, na medida em que estamos

interessados em observar as mudanças no que tange às interações sociais quando estas são

mediadas  por  redes,  sistemas  e  dispositivos  digitais.  Uma  vez  que  estamos  lidando  com

aplicações e serviços que tratam a localização como um dado crucial para o desenvolvimento

de  interações,  percebemos  aí  a  necessidade  de  buscar  uma  interlocução  teórica  entre  a

espacialidade  e  os  aplicativos  que  nos  propomos  a  estudar.  É  a  esse  fim que o  presente

capítulo objetiva.

A proposta de nossa investigação centra-se no uso da localização tratada como um dado

digital  disposto  em  rede  e  para  fins  de  sociabilidade  –  como  conversações,  marcações

pessoais, constituição de históricos etc. Como tal, consideramos superadas as querelas que

buscavam afirmar ou problematizar cisões entre offline e online ou entre real e virtual, já bem

discutidas  e  resolvidas,  respectivamente,  por  autores  como  Turkle  (2008,  2011)  e  Lévy

(1996).  É  notório  que  os  anos  1990  viram  um  embate  forte  entre,  minimamente,  dois

discursos  contrários  que  tomavam  uma  mesma  questão  em  comum:  estaria,  em  voga  –

segundo linhas de pensamento distópicas ou utópicas, a depender da postura – um corrente

processo de desterritorialização por meio do recém nomeado ciberespaço, este alçado a um

patamar de dissolução do espaço físico como era concebido até então. Os dois lados ao redor

dessa  premissa  central  punham  em  disputa  os  efeitos  da  digitalização  do  mundo,  do

espraiamento das redes de computadores e da capacidade computacional atribuída a objetos,

observando, cada um à sua maneira, a positividade ou a negatividade das decorrências desse

processo transformador.

Atualmente,  contudo,  as  pesquisas  na  área  se  espalharam  por  caminhos  diversos,

deixando  a  suposta  desmaterialização  provocada  pela  digitalização  como  um  assunto

superado – corpos humanos, objetos e espaço são algumas das coisas problematizadas nesse

sentido. Santaella (2008) já nos mostrava, por exemplo, como a materialidade das relações

ainda  conta  no  modo  como  acessamos  ou  experimentamos  as  informações  dispostas  no
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ciberespaço. Mais recentemente, pautado no uso e nos potenciais de conexões e dispositivos

móveis,  Farman (2012)  também sublinha  a  importância  de  se  pensar  as  experiências  em

mobilidade como experiências corpóreas, levando em consideração que o uso de tecnologias

móveis tem uma relação indissociável entre a tomada do espaço e os corpos que o habitam ou

que por ele transitam: “[...] quando nos envolvemos com o processo de corporificação através

de interfaces midiáticas, compreendemos o elo inerente entre nossa prática de corporificação e

os espaços que os corpos criam”7 (FARMAN, 2012, p. 21). Dito de outro modo, é inviável

não pensar numa relação intrínseca entre a espacialidade que criamos e praticamos com a

factualidade material de nossos corpos.

A disseminação das conexões ubíquas nos dá clareza de que a dicotomia entre on e off já

não faz tanto sentido, e tomar o dito ciberespaço como uma “alucinação consensual”8 nos

limita na compreensão do fenômeno das conexões móveis, das cidades digitais e de contextos

eletrônicos diversos. O uso de redes e serviços baseados em localização e seus diversos tipos

de aplicação são exemplares quanto a uma percepção de uma vida  always on  (TURKLE,

2008, 2011). E quando essa conectividade se mescla com equipamentos eletrônicos (óculos,

relógios e celulares, por exemplo) e com a própria estrutura urbana, o conjunto obtido derruba

a perspectiva do espaço como um contêiner ou como algo dado à espera de povoamento –

tanto  quanto  afasta  a  ideia  de  um suposto  ciberespaço  distante  e  imaterial.  É  necessário

perceber  esse  espaço  não  apenas  por  suas  propriedades  proprioceptivas  e  qualidade

estruturais, mas como um fundamento tocante às relações sociais aí desenvolvidas. A forma

como as pessoas atuam, criam elos, comunicam e se relacionam tem a ver com as práticas que

podem desenvolver no/pelo espaço e, agora, também com seus dispositivos móveis sensíveis

à espacialidade.

Mas como isso se aplica exatamente a dispositivos infocomunicacionais, como tablets

ou  smartphones?  Como  entender  a  relação  entre  comunicação,  espaço  e  sensibilidade

locativa? Há dois pontos que devemos considerar para essa compreensão. Primeiramente, um

que diz respeito à separação da comunicação à necessidade de transporte.  E,  em segundo

lugar, às novidades que a sensibilidade de dispositivos eletrônicos à localização trazem para o

cenário de comunicação e interação na contemporaneidade.

7 Tradução nossa para “[...] when we engage the process of enacting embodiment across media interface, we
understanding the inherent link between our practice of embodiment and the spaces bodies create”.

8 Esse foi o modo como William Gibson, no seu livro Neuromancer, descreveu o ciberespaço, à maneira de
um território desmaterializado.
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O primeiro desses pontos nos coloca diante da constatação de que mesmo que estejamos

falando  de  recursos  tecnológicos  contemporâneos,  desde  suas  mais  longínquas  origens,  o

termo “comunicar” tem a ver com um sentido de deslocamento. Ainda que em suas raízes

etimológicas se  encontre  a  noção de “pôr  algo em comum” (MARTINO, 2001),  tanto os

desenvolvimentos advindos da Informática ou da Revolução Industrial quanto as inovações

oriundas  da  prensa  e  do  tipo  móvel  de  Gutemberg  pressupõem,  até  certo  ponto,  o

deslocamento da mensagem através de um determinado meio – ou seja, uma superação das

dificuldades impostas pelo espaço. Por esse ponto de vista, o que separa um telégrafo de um

mensageiro, assim, não seria tanto seu aspecto funcional, mas a rapidez, a confiabilidade e as

formas como suas ações são executadas. Em termos técnicos, as histórias da comunicação e

do transporte possuem pontos em interseção e até se confundem na medida em que ambos

dependem  de  mecanismos,  redes  e  tecnologias  que  coloquem  veículos  e  mensagens  em

movimento (ADAMS, 2009).

Entretanto, essa relação de dependência quebra-se na medida em que tecnologias como

o  telégrafo  rompem  com  o  elo  imediato  do  movimento  como  um  modo  de  “levar”  a

mensagem até um destinatário final, disponibilizando o conteúdo do ato comunicativo até os

outros pontos desejados num tempo de caráter imediato e livre das amarras espaciais.

Antes  do  telégrafo,  o  termo  “comunicação”  era  usado  para  descrever  o
transporte tanto quanto a transmissão de mensagens pela simples razão de
que o movimento das mensagens dependia de transporte a pé, a cavalo ou
por  trilhos.  O  telégrafo  […]  permitiu  que  símbolos  se  movessem
independentemente ou até mais rápido que o ato do transporte. Dito de outra
maneira,  o  telégrafo  libertou  a  comunicação  das  restrições  da  geografia9

(CAREY, 1988, p. 204 apud ADAMS, 2009, p. 36).

Por essa perspectiva, a comunicação possui um papel crucial na medida em que é em si

um ato de transposição do espaço e uma vitória sobre as distâncias, equivalendo, assim, ao

estabelecimento de relações entre as partes envolvidas. A capacidade de ligar atores distantes

entre si  (sejam indivíduos,  instituições,  empresas,  coletivos etc.)  ou o poder de falar para

grandes contingentes (quando nos referimos à comunicação de massa) são dois aspectos de

grande importância quando lidamos com os meios e os processos comunicacionais. No bojo

dessas  atuações,  aí  se encontra  o espaço numa relação quase imperceptível:  ali  está,  mas

9 Tradução nossa de “Before the telegraph, 'communication' was used to describe transportation as well as
message transmittal for the simples reason that the movement of messages was dependent on their being
carried on foot or horseback or by rail. The telegraph […] allowed symbols to move independently of and
faster than transportation. To put it in a slightly different way, the telegraph freed communication from the
constraints of geography.”
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pouco dele se fala, uma vez que seu único papel, nesse tipo de empreitada, é o de ser meio

(ou, no máximo, servir de contextualização para as informações mais importantes, mas não

como  um  produtor  de  sentidos  para  a  comunicação  e  para  as  interações  sociais).  É

precisamente este o outro ponto que se frisa e importa para esta tese: quando o espaço conta

mais que um mero meio a ser transposto ou uma restrição a ser vencida, sendo um elemento

interveniente para interações que, a rigor, parecem prescindir dessa dimensão espacial. 

A fim de trazer uma compreensão geral aos serviços e redes baseados em localização e

as relações entre espaço urbano e elementos infocomunicacionais, realizamos primeiramente

uma ponte entre os estudos da Comunicação, da Geografia e do Urbanismo. Entendemos que

o momento atual de mesclas entre comunicação, informações eletrônicas e espaço urbano tem

sido descrito de diversas maneiras e por olhares distintos – o que, em linhas gerais, pode ser

tratado  como  uma  “virada  espacial”  nos  estudos  comunicacionais  (FALKHEIMER  &

JANSSON, 2006).  Essa  virada,  que  coloca  a  espacialidade  num patamar  de  centralidade

quanto às preocupações midiáticas, questiona duplamente o papel do espaço como produto e

produtor dos mais variados processos de comunicação.  Autores como Paul  Adams (2009)

buscam explorar as relações entre os meios de comunicação e a geografia apontando para as

representações  do  espaço  nos  meios,  ou  ainda  buscando  entender  como  os  meios  estão

inseridos  no  espaço.  Os  lugares,  assim,  são  permeados  por  fluxos  comunicacionais  tanto

quanto  são  objetos  de  atenção  para  a  comunicação.  Nesse  sentido,  nossa  apreensão  da

espacialidade  não apenas  se  daria  numa dimensão material,  mas  também de acordo  com

nossas criações e interpretações simbólicas – textos, fotografias, vídeos e demais produtos de

natureza comunicacional. Falkheimer & Jansson (2006), igualmente, colocam questões acerca

desse sentido, mostrando-nos que tanto as formas de comunicação ocorrem no espaço quanto

os próprios espaços são produzidos por meio de representações e processos comunicacionais.

Esses  dois  campos  –  o  da  produção  midiática  e  o  do  estudo  geográfico  –  mostram-se

interrelacionados na medida em que “todas as formas de comunicação ocorrem no espaço, e

que todos os espaços são produzidos  através de representação, a qual ocorre  por meios de

comunicação”10 (FALKHEIMER & JANSSON, 2006, p. 9, grifos no original).

As  discussões  desses  autores  colocam em evidência  a  disputa  conceitual  na  qual  o

espaço ocupa um papel central, o que desconstrói o papel único de meio geralmente atribuído

10 Tradução nossa de “The linkage between geography and communication lies in the fact that all the forms of
communication occur  in space, and that all spaces are produced  through representation, which occurs  by
means of communication”.
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à espacialidade.  Essa perspectiva de superação dada ao espaço não é a única possível, e a

capacidade de transpor suas dificuldades e contingências não é exatamente o ponto que nos

interessa nesta pesquisa.  Ainda que essa ideia de transposição espacial  esteja na base das

práticas de comunicação, o ponto que nos toca está precisamente em novas proposições que

processos e tecnologias infocomunicacionais podem tecer quando nos encontramos no espaço

– ou, dito de maneira mais definida, quando nos encontramos em certos pontos específicos.

Tal noção é posta em evidência diante da capacidade de localização atrelada a dispositivos

tecnológicos móveis. Como já nos referimos, é a esse conjunto de dispositivos sensíveis à

localização que lançamos nossa atenção.

Do ponto de vista da computação, Mark Weiser (1991) propõe a expressão UBICOMP

para se referir ao fenômeno da  computação ubíqua,  o qual descreve um cenário de poder

computacional generalizado no espaço e nos objetos em geral, para além do uso pessoal e

concentrado  em  computadores  fixos.  Ou  seja,  processadores,  chips,  sensores  e  demais

dispositivos digitais dispostos em rede seriam capazes de ler e transformar o cotidiano urbano,

e a Internet, compreendida como uma rede descentralizada e ligada a diversos objetos (não

apenas a computadores do tipo  desktop), teria o potencial de agir sobre práticas sociais as

mais diversas.

Ainda  que  em  nossa  investigação  não  estejamos  lidando  exatamente  com  essa

computação ubíqua da forma prevista por Weiser, muito desse espraiamento computacional já

é  notório,  especialmente  tendo  em  vista  a  massiva  utilização  de  conexões  móveis  e  a

popularização civil  do GPS.  E,  se  pensarmos na interatividade possível  entre  dispositivos

eletrônicos e sensibilidade espacial, fica claro que temos uma ubiquidade em termos de dados

digitais  transitando  por  esferas  para  além  daquela  dimensão  etérea  e  impalpável  à  qual

atribuíamos à noção já desgastada de ciberespaço.

Uma vez que já possuímos a compreensão de que as tecnologias locativas reagem à

posição de pessoas e dispositivos no espaço, um passo necessário para o andamento desta tese

é  a  definição  da  noção  de  espacialidade  da  qual  estamos  falando  –  bem  como  termos

adjacentes,  como lugar,  localização  e  localidade.  Após  adotarmos  conceitos  com clareza,

buscaremos relacioná-los conceitualmente com a prática da comunicação, bem como realizar

uma interlocução com a interação em rede,  especialmente a partir  das leituras de Moores

(2012), Meyrowitz (1985) e Goffman (1999). Nossa intenção é compreender, teoricamente,

que implicações podemos enxergar diante da consideração de que a espacialidade se apresenta
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num outro patamar de importância para a comunicação contemporânea além de uma mera

distância a ser transposta ou um meio a servir de apoio para o processo de transmissão da

mensagem. Na perspectiva adotada nesse estudo, o espaço é componente crucial não apenas

do processo de comunicação interação, mas é especialmente uma dimensão da construção de

sentido nessas operações.

2.1 ESPAÇO E TÉCNICA: DISCUSSÕES, CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Se  observado  por  diferentes  pontos  de  vista,  os  termos  espaço,  lugar  e  localização

contemplam um amplo leque de conceitos – físicos,  geográficos, filosóficos, sociológicos,

dentre outros. A apreensão de todas essas perspectivas não é de nosso intento aqui, uma vez

que,  especificamente,  tratamos  de  entender  interveniências  nas  interações  sociais  quando

lidamos com tecnologias baseadas em localização. Uma ampla discussão conceitual sobre o

espaço, assim, poderia fugir desse intento principal.

Uma visão útil para compreendermos a visão do espaço na contemporaneidade, é aquela

que dá conta do encontro entre a técnica e o espaço. Representar e atuar sobre o espaço é uma

forma de agir tecnicamente sobre o mesmo. Santos (1996) aponta especificidades quanto a

essa relação mútua, propondo a ideia de meio técnico-científico-informacional como o meio

geográfico  vigente  na  contemporaneidade,  mostrando que  a  ideia  do  espaço geográfico  é

inerente à atuação da técnica: ambos estão correlacionados, e o próprio meio, longe de ser um

dado infalível  e  imutável,  é  o  produto  da  ação da  técnica  e  da ciência.  Assim,  nas  suas

palavras, o meio técnico-científico-informacional é o meio 

onde os objetos mais proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos
da ciência e se servem de uma técnica informacional da qual lhes vem o alto
coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas modalidades e
às diversas etapas da produção (SANTOS, 1996, p. 187).

Santos  aponta  que,  em  outros  momentos,  quando  todos  os  meios  eram  de  caráter

natural, fazíamos nossas escolhas tendo como critério a condução da própria vida. A escolha

de um lugar para morar ou desenvolver atividades agrícolas, por exemplo, se dava pautada

nessa manutenção e nas possibilidades mais viáveis e disponíveis às mãos: “As técnicas e o

trabalho  se  casavam com as  dádivas  da  natureza”  (SANTOS,  1996,  p.  188).  Ainda  que

reconheça que as ações transformadoras sobre o espaço da natureza, mesmo que mínimas,
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façam parte do universo da técnica, Santos aponta que esse modo de existência configura o

“meio natural”: “A harmonia socioespacial assim estabelecida era, desse modo, respeitosa da

natureza herdada, no processo de criação de uma nova natureza” (SANTOS, 1996, p. 188).

Um momento seguinte, contudo, veio a ser caracterizado como o “meio técnico”, que

corresponde a um período marcado pela mecanização do espaço. Nesse momento, os objetos

técnicos possuem potencialidades de ação “superior”, as quais se sobrepõem às forças e às

características  do  meio  natural.  Vemos  a  emergência  de  uma  era,  portanto,  em  que  as

sociedades  produzem e  administram seus  tempos  e  espaços,  quantificam e  dividem suas

moradas e trabalhos e se pautam na racionalidade para a atuação da vida em sociedade. Nesse

momento,  “os  tempos  sociais  tendem  a  se  superpor  e  contrapor  aos  tempos  naturais”

(SANTOS, 1996, p. 189).

O terceiro momento caracterizado por Santos é precisamente este que engloba o “meio

técnico-científico-informacional”. Delimitado temporalmente dentre o pós-guerra até a década

de 1970, esse período é demarcado pelo encontro entre ciência e técnica – ou tecnociência – e

pelo diálogo com o mercado a níveis que ultrapassam a dimensão local, o que nos leva a uma

negação da dicotomia entre globalismo e localismo. Vemos aí, então, um tempo de atuações

técnicas  (indústria,  comércio,  política)  que  já  não  estão  limitadas  pelas  constrições  da

natureza,  incluindo  as  de  caráter  temporal  e  espacial.  Fica  frisado,  assim,  o  papel  desse

conjunto técnico-científico nas ações sobre a Terra.

Nesse contexto, podemos observar uma separação do homem com a natureza, a qual

deixa de ser uma condição sine qua non e intransponível para sua existência. Dito de outro

modo, o meio aparta-se da humanidade e já não se impõe no seu estado original. Criamos e

mantemos nosso  próprio  espaço de  modo tal  que o cenário  predominante  passa  a  ser  de

caráter técnico e científico – e,  nesse contexto,  a informação é alçada para o patamar de

elemento mais relevante na atuação sobre o espaço. O conhecimento torna-se um recurso, as

economias  dos  Estados  transitam  entre  territórios  (defenestrando,  por  vezes,  a  ideia  de

soberania nacional) e a comunicação entre atores distantes entre si (telecomunicação) surge

como um fator preponderante para a manutenção dos laços e acordos econômicos e políticos.

Harvey  (1993)  também nos  mostra  que  a  perspectiva  racionalista  evocada  desde  o

Renascimento (por volta do século XV) nos levou a ter uma concepção espaço-temporal com

base na razão e nas pretensões totalizantes. Essa racionalidade, fundamentada no Humanismo

e no Perspectivismo, deságua nos projetos Iluministas e acompanha igualmente a formatação
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de outros projetos objetivos no Estado Moderno e no domínio do tempo e do espaço. Assim,

remetendo-se aos tempos do Feudalismo, Harvey nos mostra que aquela era uma situação de

mundos isolados e desconhecidos entre eles – cada feudo era uma particularidade em si, e os

demais  (ou as demais formas de sociedade)  caiam num patamar de inexistência.  Naquele

cenário, valiam o espaço e o tempo infinitos: como não eram reconhecidos limites exteriores

para além dos sentidos, o valor se situava naquilo que nos era imediato:

As  qualidades  centradas  finitas  do  lugar  (um  território  intricado  de
interdependência, obrigação, vigilância e controle) equivaliam a rotinas de
vida  cotidiana  honradas  pelo  tempo  estabelecidas  na  infinidade  e
inapreensibilidade do 'tempo permanente' (HARVEY, 1993, p. 119).

Àquele tempo as formas de representação do mundo se davam de modo não exatamente

objetivo, ou não como compreendemos tal objetividade nos tempos atuais. A cartografia e seu

rigor de representação ainda não era nascida, e julgava-se que a figura do artista podia realizar

perfeitas traduções e representações apenas baseado na sua experiência sensível – o olhar, por

exemplo.

Uma das claras mudanças da Idade Média para a Modernidade diz respeito à finitude do

mundo. Ir além-mar e voltar era um claro indicativo de que teríamos limites apreensíveis, os

quais careciam de representação, e que poderiam ser transponíveis, vencidos e dominados por

um  saber  técnico  –  em  outras  palavras,  com  a  devida  representação  e  reconhecimento

espacial, ninguém cairia no abismo pós-horizonte, por exemplo. No mesmo passo, os mundos

externos  àqueles  até  então  concebidos  passam a sofrer  uma virtual  influência baseada na

navegação, no comércio e no militarismo. A ideia de isolamento, assim, cai por terra. 

As novas formas de perspectiva elaboradas no Renascimento tiveram influência direta

no modo como passamos a enxergar o mundo pelos próximos séculos. Mudanças no modo de

se  cartografar  mostravam  agora  um  espaço  distante  e  sistemático,  longe  das  apreensões

sensoriais e subjetivas que marcaram a técnica até então. Tempo e espaço foram alocados em

categorias específicas do saber, podendo ser tratados cientificamente e separadas do saber

empírico.

O perspectivismo concebe o mundo a partir do “olho que vê” do indivíduo.
Ele acentua a ciência da óptica e a capacidade das pessoas de representarem
o que vêem como uma coisa de certo modo “verdadeira”, em comparação
com verdades sobrepostas da mitologia ou da religião (HARVEY, 1993, p.
223).
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O  elo  entre  o  individualismo  e  o  perspectivismo  gera  a  base  conceitual  para  a

racionalidade cartesiana, que é tomada pelos projetos do Iluminismo, marcando uma clivagem

entre  as  atividades  de  ordem  artísticas  e  técnicas.  Palavras-chave  como  objetividade  e

precisão foram necessárias justamente por conta das novas propostas econômicas pautadas

numa racionalização do mundo: navegação, agricultura, territorialidade, todas essas esferas

precisavam de domínios, critérios e medidas objetivos, e não de elementos baseados numa

observação vinda de um indivíduo e em sua sensibilidade pessoal.

Ao ser vista a partir de um paradigma de perspectivismo, a Terra passou a ser tomada

como se por um observador externo, ganhando, assim, a capacidade de ser apreendida por um

olhar  de  totalidade.  A um  só  passo,  igualmente,  os  princípios  matemáticos  na  base  da

representação ganharam uma virtual aplicabilidade a diversas dimensões e escalas – afinal, a

regra ou equação válida em algum lugar seria igualmente válida algures, desde que fossem

respeitadas  as  variáveis  envolvidas  no  escalonamento.  Desse  modo,  o  espaço  vem a  ser

encarado como uma dimensão calculável e conquistável a partir de um ponto de vista. Em

outras palavras, a revolução representacional do Renascimento deu os alicerces conceituais

para a formatação do projeto Iluminista e, por um segundo passo, da própria Modernidade.

“Sendo o espaço um 'fato' da natureza, a conquista e organização racional do espaço se tornou

parte  integrante  do  projeto  modernizador”  (HARVEY,  1993,  p.  227).  O  mesmo  Harvey

reconhece, porém, o teor problemático da consideração em torno desse “fato”, não só pelo uso

das aspas, mas especialmente ao propor que o espaço só pode ser conquistado por meio da sua

própria produção – e são as relações de produção que criam um referencial dentro do qual os

processos sociais devem ocorrer.

O salto que fazemos para a contemporaneidade é grande, e muitos processos históricos

se passaram da  Modernidade  para  o atual  período Pós-Moderno – como nos diz  o autor

(HARVEY,  1993)  –  a  exemplo  da  industrialização,  da  mecanização  e  da  aceleração  das

atividades  e  dos  deslocamentos.  De  modo  a  operacionalizar  esse  histórico,  adotamos  a

proposta trazida por Kitchin & Dodge (2011),  os quais,  partindo do campo de estudo do

software, focam nos processos e modos pelos quais o código11 atua para dar forma ao mundo,

em suas várias dimensões: sujeitos, práticas, mobilidades e interações, por exemplo, apenas

para nos situarmos em variáveis que orbitam os pontos principais desta pesquisa. A relação

11 Em geral, quando falarmos de código, falaremos no sentido de uma abreviação para código-fonte, base dos
programas de computador. Outros sentidos para essa palavra poderão aparecer, mas serão contextualizados
de acordo com o significado. Por ora,  a ideia de codificação é aquela que serve de fundamento para a
programação.
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dupla entre código e espaço é resumida por eles pela expressão “código/espaço”12 e incorpora

uma produção ou atuação do espaço dependente do software e seu código-fonte. Essa relação,

encontramo-la  cada  vez  mais  em  diversos  momentos  do  nosso  dia  a  dia,  e  alguns  dos

exemplos dados pelos autores dizem respeito a certas portas em aeroportos ou a sistemas de

pagamento em supermercados: em ambos os casos, a espacialidade é posta em ação em alto

nível de dependência do software, por vezes até sem a possibilidade de intervenção por parte

do humano.

 Na perspectiva de Kitchin & Dodge (2011),  o foco se situa quanto à  produção do

espaço  pelo  código,  não  exatamente  pelo  viés  computacional,  mas  por  uma  abordagem

cultural: para eles, o software é uma produção social, nem imaterial, estável ou neutro, e ao

passo que atua sobre a sociedade – sobre as pessoas e suas coisas, seus espaços e tempos –

acaba por ter consequências a serem consideradas. Em suas palavras, o “software importa

porque ele altera as condições pelas quais cada sociedade,  espaço e tempo – e,  portanto,

espacialidade – são produzidas”13 (KITCHIN & DODGE, 2011, p. 15).

A preocupação principal desses autores se situa quanto à produção automática do espaço

pelo código:  “no que estamos particularmente interessados […] é o processo pelo qual  o

software automaticamente produz espaço”14 (p. 71). Aqui é necessário salientar nossa cisão da

nossa abordagem com a de Kitchin & Dodge (2011), uma vez que suas preocupações se dão

quanto à não-ação do humano (embora suas ações lá estejam, implicitamente, no papel de

codificação do  software), nosso olhar busca exatamente o ponto que não é tocado por eles:

quando as  pessoas  são requisitadas  a  agir  e  a  tomar decisões  quanto à  espacialidade  e  à

marcação eletrônica de suas movimentações. Nossa preocupação, dessa forma, aproxima-se

do interacionismo simbólico na medida  em que compreendemos que as  ações  pontuais  e

deliberadas  que  fazemos,  posicionadas  e  delimitadas  em  certos  quadros  de  referência,

possuem significados específicos  e  direcionados.  Nossa  leitura,  a  princípio,  é  a  de que a

localização, por ora disposta em rede e eletronicamente mediada, entra como um componente

das  ações  estabelecidas  a  partir  da  mediação  simbólica,  e  esta  investigação  atua  no

mapeamento, na descrição e na compreensão das estratégias e nos modos empregados pelos

atores sociais – que não agem exatamente segundo automatismos.

12 No original, code/space.

13 Tradução nossa de “Software matters because it alters the conditions through which society, space, and time,
and thus spatiality, are produced”.

14 Tradução  nossa  para  “What  we  are  particularly  interested  in  […],  is  the  process  by  which  software
automatically produces space”.
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Para nosso estudo, o código é de fundamental importância na medida em que ele é um

dos principais mediadores das ações transcorridas em rede. A novidade que perseguimos aqui

se  dá  quanto  à  atuação  de  códigos  e  dados  digitais  sobre  a  sensibilidade  locativa  de

dispositivos em rede, os quais são tomados por pessoas que os usam de variadas formas, com

diversas  motivações. O  código,  no  caso  de  redes  e  serviços  baseados  em  localização,

materializa-se na forma dos aplicativos estudados e engendram formas de interação para as

quais lançamos nossa atenção. Acessar o código,  assim,  não significa acessar  de fato sua

escrita enquanto tal (que, geralmente, é restrita aos próprios desenvolvedores), mas equivale a

estudar uma parte visível – a ponta do  iceberg – da relação entre distintos atores (pessoas,

dispositivos, conexões, códigos culturais, normas de conduta etc.). E, na perspectiva com a

qual avançamos, o  software não é só o elemento que acarreta mudanças na espacialidade

como também possibilita transformações interacionais.

Outra importante contribuição de Kitchin & Dodge (2011) diz respeito às mudanças

conceituais em torno do termo “espaço”. Sem se alongar demais na história e se concentrando

em momentos recentes, os autores traçam um breve relato a partir de anos anteriores à década

de 1950, mostrando que, até então, para uma parte considerável das ciências sociais, o espaço

era uma espécie de plano de fundo implícito, cuja concepção nem era problematizada. Até

essa época, mesmo a geografia pouco se importava em ir além da descrição formal de regiões

e lugares específicos, e a espacialidade, assim, resumia-se ao conjunto de características que a

contemplavam. Ainda nesse momento, mesmo a consideração espacial relacionada a objetos

se situava apenas na medição de suas dimensões, o que equivalia, num espectro geral, a um

acúmulo de dados, valores e procedimentos analíticos.

Os anos 1960 e 1970 também presenciaram algumas transformações nas perspectivas da

espacialidade.  De  um conceito  implícito  e  a  priori,  o  espaço  primeiramente  passou  por

considerações absolutas, que traziam consigo noções de normalização, disciplina e produção

de padrões. Num momento posterior, veio também a ser analisado por visões relacionais, em

geral de raízes marxistas, as quais deram abertura a potenciais contestações e contingências

sobre o espaço. Ou seja, toda a rigidez de qualquer ideia absoluta em torno do espaço vinha

por terra, especialmente diante da possibilidade de sua criação e transformação:

No seio desse pensamento relacional, reconhecia-se que os espaços que as
pessoas habitam – o ambiente construído, os sistemas de transporte, a zona
rural – não simplesmente existem, pré-formatados e à espera de sentindo.
Em vez disso, essas paisagens, e as relações espaciais que as engendram, são
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produzidas, elas são feitas, ganham formas, são manuseadas e significadas
pelas pessoas15 (KITCHIN & DODGE, 2011, p. 67).

No bojo dessas discussões, dois importantes teóricos abarcam ideias que nos servem de

base para nossa investigação. O primeiro é Henri Lefebvre (1991), para quem o espaço dá

abertura a ações e relações sociais, mas não apenas: ele tanto as produz (ou lhes possibilita

enquanto palco de ocorrência) quanto é produzido por elas. Essa perspectiva sobre o espaço o

retira  daquele  ponto  de  vista  estático  e  o  coloca  num  patamar  ativo  e  passível  de

transformações, abordando-o sobre três prismas: o espaço concebido, o percebido e o vivido.

A concepção diz respeito à abstração e aos cálculos e criações distantes do cotidiano. Os

outros  dois  termos  ligam-se  ao  modo  pela  qual  de  fato  percebemos  e  vivenciamos,

efetivamente, este espaço. Concepção, percepção e vivência, cada um desses termos ligam-se

a  outros  três  conceitos-chave  que  fundamentam  a  proposta  de  Lefebvre  (1991):  a

representação  do  espaço,  os  espaços  de  representação  e  a  prática  espacial.  Numa rápida

explicação, a ideia de prática espacial se refere às atividades e todas as condições materiais

existentes num dado contexto espacial. A representação espacial, por sua vez, é o conjunto

daquelas condições e mediações simbólicas que buscam mostrar como é,  era ou pode ser

aquele dito espaço. Já os espaços de representação abarcam os campos de imaginação e de

ideologia com os quais as pessoas compreendem o espaço (JANSSON, 2006, p. 96).

O segundo nome a ser considerado neste ponto é o de Michel de Certeau (1984), que

considerava o espaço como o resultado de ocorrências situadas entre estratégias materiais e

discursivas, as quais tratavam de produzir lugares conforme padrões abstratos. Para o autor,

há sempre determinadas instâncias que buscam modelar a materialidade e o significado do

espaço segundo determinadas concepções de mundo. De outro lado, encontram-se táticas que,

a  um  só  tempo,  tanto  desestabilizariam  tais  abstrações  e  modelos  racionais  quanto

transformariam o espaço pela prática dos lugares. O que fazemos no espaço, portanto, não é

meramente resultado de tais planejamentos, mas também uma forma de contestar e recriar

sentidos. O significado da espacialidade, assim, vem da ação (ADAMS, 2009). 

Lefebvre e de Certeau lidam com a perspectiva do poder em atuações sobre o espaço –

seja no sentido da contestação, seja no sentido da criação. Há uma preocupação de ambos

quanto à maneira como o espaço é pensado, gerido, mantido, mas, sobretudo, como ele pode

15 Tradução nossa de “In such relational thinking it was recognized that the spaces people inhabit – the built
environment, transport systems, the countryside – do not simply exist, preformed and awaiting meaning.
Instead, these landscapes,  and the spatial relations they engender,  are produced, they are made, shaped,
managed, and given meaning by people”
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ser  transformado.  Embora  não  seja  do  interesse  direto  dessa  pesquisa,  tais  olhares  nos

importam na medida em que servem de base para as formas como o espaço tem sido tratado

atualmente.

Junto a esses teóricos, disputas conceituais diversas em relação ao espaço deságuam, no

decorrer da última década, numa compreensão que visa não mais a traçar uma fronteira bem

estabelecida em torno de sua definição – dito  de outra forma,  se ele é mutável,  instável,

contingente, parece não fazer sentido que tenhamos uma definição clara e única sobre esse

termo. Para Kitchin & Dodge, a discussão contemporânea sobre o espaço, assim, ganha a

perspectiva processual do tornar-se em vez da tomada de definições estáticas:

O espaço […] não está ontologicamente seguro, não é uma entidade fixável,
definível, conhecível e predeterminada. Em vez disso, o espaço é sempre um
processo de vir a ser; está sempre no processo de tomar lugar. O espaço,
nesses termos, é uma prática, uma realização, um evento, uma transformação
– uma realidade material e social sempre (re)criada no momento. Num nível
fundamental, o espaço atinge sua forma, função e significado por meio da
prática16 (KITCHIN & DODGE, 2011, p. 68).

Seguindo a discussão por essa linha de raciocínio, podemos dizer que o espaço não é

simplesmente uma espécie de “tábula rasa” à espera de uso, mas muito mais um conceito

abstrato resultante de relações sociais e aberto a continuidades. Nosso entendimento sobre o

espaço  o  compreende  não  como  um  dado  a  priori,  mas  uma  produção  contestável  e

transformável por meio das relações sociais. Ele é constituído a partir de práticas e pontos

relativos entre si e resulta dos processos transcorridos a partir de nossas atuações, não sendo

um fundamento anterior a elas. Enquanto seres sociais, não apenas “usamos” o espaço, como

também o construímos, material e simbolicamente. Essa percepção é de vital importância para

este trabalho, uma vez que partimos do pressuposto que as cidades na contemporaneidade são

permeadas de fluxos infocomunicacionais (LEMOS, 2009) que perpassam por várias camadas

de atores sociais. Há de se compreender que os espaços não apenas são transformados em

suas  dimensões  mais  palpáveis,  como  também  em  dimensões  simbólicas,  afetivas,

socialmente significativas.

16 Tradução  nossa  de  “Space  […]  is  not  ontologically  secure,  it  is  not  a  fixable,  definable,  knowable,
predetermined entity. Rather,  space is always in the process of becoming; it  is always in the process of
taking place. Space, in these terms, is a practice, a doing, an event, a becoming – a material and social reality
forever (re)created in the moment. At a fundamental level space achieves its form, function, and meaning
through practice”.
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2.2 LUGARES E LOCALIZAÇÕES

Em  geral,  quando  redes  e  serviços  baseados  em  localização  descrevem  suas

funcionalidades, os termos usados não são “espaço” ou “espacialidade”. Não se fala numa

dimensão de uso e fruição espacial, mas na possibilidade de se realizarem ações pontuais num

mapa: procurar lugares específicos ou atribuir localização a fotografias, por exemplo. Ainda

que esteja lá, na base das operações e ligado ao código, o espaço ainda é bastante genérico

nesse tipo de aplicação.

Essa especificidade atribuída a pontos específicos – e ao que eles significam – configura

a ideia de lugar. Lugar, num senso comum, não corresponde a uma dimensão ampla e abstrata,

mas bastante concreta e determinada. Há um sentido de especificidade na ideia de lugar que

vai de encontro à amplitude do espaço. Mas tanto quanto o espaço, o lugar se constitui por

meio  de  relações  diversas  que  sobre  ele  atuam  (FALKHEIMER  &  JANSSON,  2006;

ADAMS, 2009), não sendo um dado  a priori: não chegamos a um lugar, simplesmente; é

necessário que ele seja construído para que se constitua como tal.

Tanto  quanto  o  espaço,  o  termo  lugar  também  apresenta  conflitos  conceituais,  a

depender  da  abordagem utilizada.  E  também de modo a  operacionalizar  nossa  discussão,

adotamos aqui a proposta de Creswell (2004), que trata de três condições para tratarmos o

aspecto significativo dos lugares: a localização, a localidade e o senso de lugar. São os três,

em conjunto, que transformam o aspecto genérico de qualquer lugar num lugar específico.

A localização diz respeito ao propósito do onde: localizar é situar no espaço (geralmente

cartesiano) pessoas, objetos e até contextos espaciais mais amplos, como cidades, vilarejos ou

países. Essa ideia de localização se faz constituída também a partir de disposições relacionais,

especificamente quando pensamos em unidades padronizadas que possam medir distâncias.

Os exemplos  dados por  Cresswell  (2004) são os  códigos que constituem os conceitos  de

longitude e latitude: frios e objetivos, números e letras são úteis para alguns profissionais

determinados, mas não apresentam significados ou afetos para ampla parte da sociedade.

O segundo elemento destacado é a localidade, pelo qual se compreendem as condições

materiais  devidas  para  que as  relações  ali  possam ocorrer.  A localidade,  assim,  comporta

estruturas físicas como ruas, prédios ou lojas, as quais, em conjunto com pessoas, atribuem

tonalidades  distintas  para  cada  lugar.  Isso  indica,  literalmente,  as  condições  e  qualidades

formais que edificações, acidentes geográficos ou qualquer outro lugar venha a apresentar.
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Lugares,  pois,  têm uma  dimensão  material  clara  e  objetiva  –  mesmo  aqueles  de  ordem

imaginária (como quando descritos em livros e filmes ficcionais, por exemplo) – e, em geral,

possuem traços singulares que os distinguem uns dos outros.

 Essa unicidade, aliado aos condicionantes físicos da localidade, estruturam o terceiro

elemento – o senso de lugar – o qual descreve o conjunto de  afetividades e sentidos próprios

dados àquela localização. Esse sentido não é objetivo e dado, mas subjetivo e processual,

sendo erguido por meio de relações entre sujeitos e as condições materiais e a historicidade

dos lugares. E assim, por meio das ações recíprocas entre localização, localidade e senso de

lugar, o lugar é percebido por um caráter de singularidade.

Os lugares, por essa perspectiva, constituem-se por uma relação ambígua entre fluxo e

tempo  parado:  movemo-nos  e,  à  medida  que  paramos,  estabelecemos  algum  sentido  de

historicidade. Sem a pontualidade do tempo parado não há lugar, mas sem o próprio ato da

locomoção, idem. Essa ambiguidade é alvo de discussão para Tuan (1983),  que relaciona

espaço ao movimento e o lugar, às pausas. Essa pausa é aquilo que se necessita, em termos

temporais, para a realização dos afetos relacionados ao senso de lugar. Assim, 

As ideias de “espaço” e “lugar” não podem ser definidas uma sem a outra. A
partir da segurança e estabilidade do lugar estamos cientes da amplidão, da
liberdade e da ameaça do espaço, e vice-versa. Além disso, se pensamos no
espaço como algo que permite o movimento, então o lugar é pausa; cada
pausa no movimento torna possível que a localização se transforme em lugar
(TUAN, 1983, p.6).

Ter em mente o conjunto formado por localização, localidade e senso de lugar é um

ponto crucial para nosso trabalho. A localização, como descreve Cresswell (2004), é dotada de

caráter codificado, cujos significados não são de natureza aberta. Compreender a localização

nos objetos  que estudamos é,  num primeiro passo,  compreender  a base sobre a qual eles

operam.  A sensibilidade espacial  da qual  dispositivos  móveis  estão  dotados se traduz em

localização específica na medida em que realizamos buscas por lugares ou marcamos aqueles

pelos quais passamos. Mas não apenas: a localização deve ser vista como um tipo de dado

incorporado a redes e informações que compõem essas redes. A codificação da localização,

transformada num dado digital, lhe dá a possibilidade dessa incorporação, à maneira de um

metadado. Pensar nesses termos nos leva à compreensão de que os próprios lugares já não se

definem por si mesmos ou pelas condições simbólicas daqueles que o praticam: é necessário

que sejam percebidos por suas ligações e correlações com outros elementos, inclusive aqueles

distantes e telemediados. Como indica Lefebvre (1991), o espaço é o que resulta da relação
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entre coisas, pessoas, produtos e objetos. O isolamento, então, não é a forma adequada de se

pensar a espacialidade da forma como a observamos aqui: como nos dizia Santos, “cada lugar,

cada  subespaço,  tanto  se  define  por  sua  existência  corpórea,  quanto  por  sua  existência

relacional” (SANTOS, 1996, p. 205).

2.3 LUGARES, INTERAÇÕES E MEDIAÇÕES ELETRÔNICAS

Muito já se falou sobre efeitos diversos dos meios de comunicação sobre o espaço –

especialmente sobre sentidos de desterritorialização. Uma das leituras pioneiras que mesclam

questões sobre espacialidade, comunicação e interações é a de Meyrowitz (1985), que aborda

as perspectivas de McLuhan (1964) e de Goffman (1999) para pensar as consequências físicas

– aludindo a certa dissolução do espaço diante dos meios de comunicação eletrônicos – e

problematizando como as situações sociais mudam radicalmente com a interveniência das

comunicações mediadas. Seu foco, portanto, está claramente mais centrado nas decorrências

da comunicação espacialmente espraiada e menos no conteúdo em si da mensagem.

McLuhan  (1964)  observava  as  consequências  de  tecnologias  midiáticas  no  que  diz

respeito aos modos de organização social,  com pouca ênfase na interação social; de outro

lado, Goffman (1999) se preocupava com os encontros e interações presenciais, de natureza

face  a  face,  sem levar  em conta  o  advento  de  novos  meios  diversos.  Ao  juntar  as  duas

perspectivas,  Meyrowitz  resultou  naquilo  que  chamou  de  “situações  como  sistemas  de

informação” (MOORES, 2012, p. 13).

Enquanto  ponto  de  partida,  essa  expressão  nos  coloca  diante  daquilo  que  Goffman

(1999) compreendia por situação: territórios espaço-temporais que abarcam as reuniões entre

os atores envolvidos. Essas “reuniões”, formais ou informais, são tratadas conceitualmente

como ajuntamentos, ou seja, o encontro entre dois ou mais atores envolvidos temporariamente

e nos limites da percepção imediata – um encontro ao acaso numa esquina ou uma reunião de

negócios  previamente  planejada,  tanto  faz.  Para  quaisquer  dos  fenômenos  ocorridos,  as

situações devem ter início e fim, sendo sustentada por seus atores que ali se encontram em

interação. Vale lembrar que os motivos de tal sustentação passam ao largo do propósito de

Goffman, que está mais interessado nas características estruturais da interação que em seus

porquês; há, afinal, incontáveis motivos em jogo, desde paqueras a arranjos políticos.

Dessa forma, ao observar o uso de meios eletrônicos para além dos significados de suas

mensagens (rompendo, pois, com perspectivas centradas na hermenêutica ou no “caminho” da
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comunicação),  Meyrowitz  (1985)  acaba  por  estabelecer,  em  termos  interacionais,  um

paradigma distinto daquele que presume um elo obrigatório com a presença física dos atores

envolvidos.  O  autor  assim,  argumenta  que  as  situações  devem  ser  pensadas  a  partir  de

“padrões de acesso à informação”17, não simplesmente por suas características ou estruturas

físicas. E quando novos meios chegam às situações antes não-mediadas, é presumível que

novas configurações sejam enxergadas ali.

De fato, o autor muito se refere aos efeitos que meios como a TV ou o rádio trazem às

situações de presença física – e não à toa propunha problematizar os termos definidores da

situação à  maneira  como pensada  por  Goffman – ressaltando que  boa parte  do foco dos

interacionistas  estava  localizado  em  como  as  situações  eram  definidas  e  protegidas  de

rupturas em geral – além, claro, como elas são quebradas e reparadas em seguidas. Por uma

quebra  de  situação,  podemos  pensar  num  ator  que,  à  revelia  das  regras  (implícitas  ou

explícitas)  de certa  ocasião,  venha a agir  de maneira  totalmente estranha àquele encontro

(gritando quando se requer uma fala em tom moderado, ou sussurrando quando se demandam

gritos, por exemplo) ou por ocorrências alheias àquela ocasião (um temporal, uma queda de

energia, um imprevisto, enfim). O interesse de Meyrowitz (1985), contudo, situa-se mais nas

alterações comportamentais quando as mudanças, ataques, rupturas são elementos constantes

com  a  chegada  dos  meios  eletrônicos,  ressaltando  que  nossas  interações  não  mais  são

totalmente focadas com o interlocutor presente, simplesmente, mas que encontram em outros

fluxos comunicacionais elementos que desestabilizam aquela interação focada.

Dois dos elementos  básicos  das  situações são a  região de fundo e de fachada.  Tais

regiões  são  tratadas  por  Goffman  (1999)  como  zonas  em  que  certos  atores,  tidos  como

audiência de dada situação, devem ou não se encontrar. Na sua perspectiva dramatúrgica, uma

região  de  fachada  é  similar  a  um palco,  enquanto  a  de  fundo  compreende  os  bastidores

daquela cena tocada. Por exemplo, a cozinha de um restaurante é a região de fundo da cena

que é tocada no salão em que se encontram os clientes: lá, garçons, cozinheiros, ajudantes e

outros funcionários podem agir da maneira que lhes convém, sem precisar seguir contratos ou

scripts de representação. Entretanto, a própria cozinha pode vir a ser a região de frente de

outra situação e ter, por sua vez, outros bastidores não muito claros dentro daquele contexto;

não é,  portanto,  a mera estrutura física que determina a  separação entre  regiões.  Quando

adentram o salão principal, contudo, levando os pratos às mãos, os garçons, que antes podiam

17 É preciso  notar  que,  por  “informação”,  Meyrowitz  refere-se  a  performances  dos  atores,  não  a  pacotes
elementais de dados, por exemplo (MOORES, 2012).
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assumir  uma  conduta  informal,  passam  a  adotar  estilos  linguísticos  e  comportamentais

específicos  para  aquela  nova  região  –  a  saber,  de  fachada,  pelo  menos  em  relação  aos

comensais.

Meyrowitz (1985), contudo, considera esse modelo estático e descritivo, e propõe que

ele  venha  a  ser  pensado,  de  fato,  como  variável  e  preditivo.  É  justamente  essa  versão

acomodada sobre o que é situação que ele pretendia atacar, destacando que novas formas de

interação estariam surgindo e retirando esse papel de fronteira do espaço físico. Sublinha,

assim,  que  as  barreiras  físicas  são  marcadas  por  estruturas  físicas,  e  que  elas  mesmas

determinavam os  fluxos,  direções  e  demais  características  das  possibilidades  de  interação

dentro do mesmo palco,  mas busca  mostrar  que,  com novas  tecnologias  de  comunicação

eletrônica  nas  décadas  de  1970  e  1980,  as  coisas  estavam  mudando  bastante:  “Até

recentemente,  as  interações  face  a  face,  delimitadas  pela  localização física,  eram a  única

maneira de se ter acesso 'direto' aos sinais visuais e sonoros do comportamento das outras

pessoas”18 (MEYROWITZ, 1985, p. 35).

Nesse sentido, o autor também se questiona se são apenas as configurações espaciais

que têm algo em relação ao comportamento ou se há algo mais, talvez imperceptível ainda

naquele momento, que se confundisse com o lugar. Dito isto, sublinha que a percepção de

Goffman (1999) sobre as passagens entre as regiões de frente e de fundo são muito ligadas à

localização  física.  Voltando  ao  exemplo  do  restaurante,  bastante  frisada  por  Goffman,

Meyrowitz mostra que a ausência de patrões no local pode influenciar que o próprio salão

principal venha a se configurar numa região de fundo.

O que Meyrowitz (1985) busca fazer é argumentar que há outros elementos em jogo que

não apenas a própria estrutura física, especificamente de caráter informacional, apontando os

novos meios de comunicação então em voga como alguns desses intervenientes. Paredes e

demais fronteiras importam, claro, mas não apenas: o reconhecimento de atores e de dados em

circulação é algo crucial. Dessa forma, busca mostrar que os padrões de informação importam

na medida  que  os  atores  da  cena  percebam que tipo  de  encenação devem ter:  “Não é  a

configuração física em si que determina a natureza da interação, mas os padrões dos fluxos de

18 Tradução nossa de “Until recently, place-bounded, face-to-face interaction was the only means of gaining
‘direct’ access to the sights and sounds of each other’s behaviors”. É preciso notar que, nesse caso, a ideia de
lugar (“place-bounded”) não é relativa à discussão que já fizemos anteriormente, mas liga-se às condições
materiais da localidade que serviria de fundamento básico para o encontro e para a consequente interação
entre as pessoas.
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informação”19 (MEYROWITZ, 1985, p. 36). Sua abordagem, assim, é a de pensar em termos

de continuidade em relação aos meios.  Mídias e  configurações físicas não são contrárias:

devem ser  pensadas  em elo.  A ideia  de  sistemas  de  informação  traz  essa  perspectiva  de

padrões de acesso ao comportamento das pessoas. Meyrowitz considera que essa visão não é

contraditória  em relação  ao  que  pensam os  interacionistas  em geral,  quando  na  verdade

avança na concepção das interações in locu, e ainda defenestra as concepções que tendem a

enxergar uma separação dualista entre as ações que sofrem mediações eletrônicas e as que não

passam por tal.

A noção de situações como sistemas de informação possibilita um corte na
distinção arbitrária geralmente feita entre os estudos de interação face a face
e  os  estudos  de  comunicações  mediadas.  O  conceito  de  sistemas  de
informação sugere  que os  arranjos  físicos  e  os  “arranjos”  midiáticos  são
parte de um contínuo em vez de uma dicotomia20 (MEYROWITZ, 1985, p.
37).

Apesar  de  sua  contribuição  para  as  problematizações  quanto  ao  espaço  e  à

comunicação, a maneira como o autor conduz a discussão faz parecer que fomos conduzidos,

por volta do final do século XX, a uma morte do espaço. Como num passe de mágica, os

meios  eletrônicos  pareciam  conseguir  superar  as  constrições  geográficas  e  “levavam”

informações  de  um  continente  a  outro.  Com  efeito,  as  capacidades  do  imediatismo,  do

liveness, da cobertura instantânea conseguem criar uma ilusão de que o espaço e a distância

não  mais  são  elementos  cruciais  a  serem  pensados  e  considerados  quando  da  produção

midiática21.  Trocando em miúdos,  sua consideração é  a  que os  lugares  criam um tipo de

sistema de informação, notoriamente diante do encontro ao vivo, presencial,  mas também

acha que os meios de comunicação eletrônicos criam outros tipos de situações.

Enxergar, então, as situações como sistemas de informação, não apenas como lugares

definidos por barreiras físicas, acaba sendo de relevância justamente porque os estudos dos

meios eletrônicos diminuem as diferenças entre o presencial e as mediações. Para Meyrowitz,

o que divide os territórios das regiões de fundo e de frente não é necessariamente uma barreira

19 Tradução nossa de “It is not the physical setting itself that determines the nature of the interaction, but the
patterns of information flow”.

20 Tradução  nossa  de  “The  notion  of  situations  as  information-systems  allows  for  the  breakdown  of  the
arbitrary  distinction  often  made  between  studies  of  face-to-face  interaction  and  studies  of  mediated
communications. The concept of information-systems suggests that physical settings and media ‘settings’ are
part of a continuum rather than a dichotomy”.

21 Vale sublinhar, contudo, segundo Moores (2012, p. 12), que Meyrowitz assumiu posteriormente uma postura
mais relativizadora quanto à localização dos fenômenos e sua importância enquanto elemento significativo
para as interações, mesmo sem grandes certezas em relação ao que viria.
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física. Um modo de enxergar essa argumentação se baseia justamente no contrário: em vez de

buscar a capacidade de definição, pode-se tentar entender a desconstrução da situação. Nesse

sentido, é preciso notar que perder a capacidade de definição da situação equivale a perder a

habilidade de tocar certas ações específicas e adequadas àquele contexto específico, afinal.

No entanto,  não nos parece que os atores sociais  tenham deixado essa aptidão lhes

escapar:  em vez  disso,  podemos encontrar  outras  formas de  definir,  sustentar  e  fechar  as

situações, as quais lidam não apenas com a situação presencial como também com o manuseio

da informação georreferenciada em rede. Os esforços para a sustentação de situações – e o

mesmo o gerenciamento sobre a própria imagem – lidam, assim, com a leitura do espaço

físico não apenas em sua condição material, mas também por sua dimensão simbólica.

Nos termos de Goffman, poderíamos falar da experiência social do uso de
uma  aplicação  de  rede  social  locativa  móvel  não  apenas  como  uma
representação de si, mas como uma representação do lugar na vida cotidiana.
Seguindo Goffman, falar da representação de um lugar é sugerir uma relação
entre sua natureza e seu aspecto22 (SUTKO & DE SOUZA E SILVA, 2011, p.
811, grifos no original).

Uma vez que as redes sociais lidam com uma lógica de exposição e visibilidade entre os

atores,  estes  devem aprender  a  negociar  a  publicidade  de  suas  informações  pessoais  em

relação às suas localizações. As seleções relativas às marcações georreferenciadas (o que e

quando marcar, por exemplo) fazem parte de um esforço que visaria atribuir certos sentidos

aos rastros deixados por cada indivíduo. O uso de redes e serviços baseados em localização

acaba por ser, a priori, uma espécie de fala sobre apropriações do espaço.

22 Tradução livre de “In Goffman's terms, we might be able to speak of the social experience of using an
LMSN [locative mobile social network] application not just as a presentation of self, but as a presentation of
place in everyday life. Following Goffman, to speak of the presentation of place is to suggest a relationship
between the nature and appearance of a place”.
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2.4 GEORREFERÊNCIA, ESPACIALIDADE E DISPOSITIVOS MÓVEIS

O que discutimos, até aqui, encontra-se num patamar de concepções sociais – como

percebemos,  como utilizamos,  como negociamos  o  uso  de  tais  tecnologias.  Há,  contudo,

sempre  uma  necessidade  de  esclarecer  os  limites  dos  fenômenos  e  dos  termos  técnicos

utilizados. Finalizamos esse capítulo, portanto, apresentando alguns aspectos definidores das

tecnologias e práticas das quais estamos falando. Esta última seção busca cercear e finalizar a

discussão  realizada  sobre  espacialidade,  informações  geográficas,  dispositivos  e  redes

digitais. A intenção aqui é preparar um fundamento para os demais levantamentos históricos e

conceituais apresentados em seções seguintes.

Quando falamos de serviços baseados em localização e localização disposta em rede,

falamos  de  uma  integração  entre  dispositivos  eletrônicos,  dados  digitais  e  referência

geográfica.  Essa relação,  contudo,  não é exatamente uma novidade.  Uma das  disposições

principais desse tipo de relação entre espacialidade e rastros digitais se deu com os SIG –

Sistemas de Informação Geográfica – amplamente utilizados,  já  nos anos 1950, para fins

bélicos (CRAMPTON & KRYGIER, 2008; SHEPPARD, 2008; SUI, 2008).

Pelas décadas seguintes, a indústria de serviços de geolocalização esteve concentrada no

mercado  de  softwares voltados  tanto  ao  militarismo quanto  ao  uso  acadêmico  –  restrito,

portanto,  a  searas  profissionais  bastante  específicas  e  sem  abertura  a  um  público  leigo

(GORDON & DE SOUZA E SILVA, 2011).  O cenário em torno desse tipo de tecnologia

transforma-se, contudo, com o lançamento, em 2005, de serviços como Google Maps23 ou

Google Earth24, os quais passaram a prover informações geográficas de alta precisão (pelo

menos  para  utilizações  não-militares)  gratuitamente  na  Internet  e  para  um  público  sem

formação ou conhecimentos profissionais.

Muitas discussões já foram realizadas em torno desse tipo de aplicação, especialmente

no  campo  da  Geografia,  e  várias  nomenclaturas  já  foram  dadas  a  esse  fenômeno:

Neogeography (TURNER, 2006), Geospatial Web (CRAMPTON, 2010) e Web Mapping 2.0

(HAKLAY, SINGLETON & PARKER, 2008) são alguns dos termos elaborados e difundidos

no  intuito  de  descrever  o  encontro  entre  dados  geográficos,  Internet  e  ferramentas  de

mapeamento  digitais.  Em  geral,  essas  abordagens  estão  mais  centradas  nas  aplicações

geográficas  (como  mapeamento  ou  sensoriamento  remoto)  e  conferem  pouca  atenção  às

apropriações culturais em torno dessas tecnologias. Vale frisar ainda que boa parte dessas

23 Disponível em <http://maps.google.com/>.

24 Disponível em <https://www.google.com/earth/>.
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nomenclaturas propostas se deram num contexto em que o acesso móvel à Internet ainda se

encontrava em seus primórdios, descrevendo, em geral, um uso centrado no desktop, não em

celulares ou  tablets.  É necessário ressaltar,  portanto,  que a  ideia de sensibilidade locativa

ainda não estava em pauta quando da cunhagem de tais conceitos.

A fim de compreendermos a apropriação das pessoas quanto a sensibilidade locativa de

seus  dispositivos  móveis,  é  necessário  que  tenhamos  em  mente  como  funcionam  as

tecnologias que permitem esse tipo de uso, ainda que sem grandes detalhamentos técnicos.

Em linhas gerais, a sensibilidade à localização pode se dar de três maneiras: por triangulação

dos aparelhos celulares, por meio do uso do GPS e/ou por meio de redes Wi-Fi (GORDON &

DE SOUZA E SILVA, 2011, p. 41). Vejamos brevemente cada uma delas:

(1)  A triangulação pelo celular  atua por  meio de ondas  de rádio,  correlacionando o

aparelho em relação a torres de transmissão das operadoras de telefonia celular: o aparelho se

comunica com as torres e cria zonas de abrangência; quando essas áreas, referentes a duas ou

três  antenas,  coincidem,  criam  uma  zona  interseção,  a  qual  corresponde  à  localização

aproximada do dispositivo. Ainda que não seja de grande acurácia, essa, em geral, é uma

obrigatoriedade legal dada à virtual necessidade de chamadas de emergência. 

(2) O Global Positioning System – GPS existe desde o início dos anos 1960, mas só por

volta dos anos 2000 esse sistema se tornou popular – sendo, antes disso, restrito a utilizações

militares e governamentais. O primeiro celular com GPS embutido foi anunciado em março

de 2003 pela empresa japonesa NTT DOCOMO (GORDON & DE SOUZA E SILVA, 2011,

p.  42),  dando  recursos  aos  usuários  para  encontrar  direções  e  realizar  buscas  de  pontos

próximos à sua localização. A popularização nos EUA, por outro lado, se deu apenas em

2008, com o lançamento do iPhone 3G e do sistema operacional Android. Essa técnica possui

alto grau de precisão, mas costuma não funcionar muito bem em ambientes fechados. 

(3)  O uso de redes  Wi-Fi se dá no sentido de ampliar ou melhorar as duas formas de

localização anteriores – diante, especialmente, da falta de precisão da primeira ou do não-

funcionamento  do  segundo.  Atualmente,  os  dispositivos  móveis  podem  utilizar  sistemas

híbridos, contando com mais de uma dessas tecnologias atuando simultaneamente, o que pode

aumentar a precisão e contextualização25 da localização.

25 Consideramos que a contextualização, nesse caso, vai além da mera localização por conseguir mais detalhes
significativos que as coordenadas geográficas. Pensemos num prédio comercial de vários andares: ainda que
estejam todas num mesmo ponto de latitude e longitude, as diversas salas desse prédio podem representar
contextos diferentes de aglutinação social – mesmo que, em linhas gerais, sejam todas elas ambientes de
trabalho. Com o uso de redes Wi-Fi e seus devidos dados de identificação técnica, um aplicativo pode, em
teoria,  “saber”  que  ali  se  encontram  distintos  lugares  seccionados  por  poucos  metros  de  altitude,  por
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Diferentes  aplicações  e  serviços  se  utilizam  de  distintos  modelos  de  requisição  de

localização.  É  preciso  compreender  que,  de  maneira  geral,  aplicativos  baseados  em

localização  lidam  com  troca  de  dados  com  servidores26 específicos,  não  apenas  com  o

ambiente em si. A figura 1 a seguir demonstra diferentes rotas de distribuição desses dados.

Location server é servidor que contém dados georreferenciais; LBS é o serviço ou aplicativo

baseado em localização em uso no momento; e user device, em nosso caso, corresponde ao

dispositivo móvel (mas pode significar também um computador fixo requerendo algum tipo

de acesso a dados georreferenciais).

Além  desses  modos  de  funcionamento  e  acesso  a  dados,  outros  termos  merecem

definições. Em geral, palavras como geolocalização ou georreferência são utilizadas como

sinônimas e sem grandes preocupações formais.  Outras expressões, como "sensibilidade à

localização",  "contextualização  espacial",  geotagging ou  location-aware referem-se,

genericamente e via de regra, a uma só capacidade ou função: a possibilidade de um aparato

técnico efetuar uma leitura geográfica e estabelecer  um elo espacial  georreferenciado.  Ou

exemplo. Essa é uma dimensão de sensibilidade que lida com a localização (eixo cartesiano), a localidade (a
construção material, literalmente) e o senso de lugar (os significados das divisões entre as salas).

26 Servidor, nesse caso, é um computador (ou conjunto de computadores) que trocam informações com outras
máquinas que requerem acesso a seus dados.

Figura 1: Servidores e modelos de troca de dados georreferenciados. (BARNES et al.,
2011).
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seja, o dispositivo em questão possui um ou mais métodos de sensibilidade locativa, processa

os  dados relativos  a coordenadas  espaciais  e  apresenta modalidades  diversas  de fruição e

utilização, a depender do aplicativo utilizado. 

De modo a esclarecer nossa fala, trazemos uma explicação breve feita por Vicente et al.

(2011). No texto em questão, os autores chamam os serviços e redes baseados em localização

de GeoSN, de “geo-social networks”. Embora o nome seja diferente do que aqui adotamos, o

funcionamento  é  o  mesmo:  sensibilidade  e  contextualização espacial  e  utilização  de  elos

sociais  mantidos  tecnicamente  para  o  incremento  de  propósitos  gerais.  Dependendo  da

aplicação, os conteúdos produzidos por seus usuários (vídeos ou fotos, por exemplo) podem

ser etiquetados com os dados que contêm as coordenadas geográficas (procedimento chamado

de  geotagging)  e  ainda  correlacionados  entre  si  –  o  que  leva  à  possibilidade  de

enriquecimento  da  experiência  das  pessoas  por  meio,  por  exemplo,  de  indicações  de

conteúdos (o aplicativo Instagram realiza essa ação, como veremos mais adiante). O usuário,

vale frisar, é um elemento individual inscrito naquela rede, assim como outros indivíduos com

os quais ele  mantém algum laço.  Esse elo (discutido no capítulo a seguir),  pode traduzir

relações  de  parentesco,  amizade  ou  simplesmente  interesses  temáticos  em  comum,  e  é

utilizado de modo a prover melhores informações e serviços em retorno para aquelas pessoas.

Os  conteúdos  produzidos  por  estes  poderão  ser  etiquetados  com  a  referência  geográfica

(coordenadas  ou  nomes  de  lugares  pré-determinados)  e,  posteriormente,  serão  postos  em

circulação na rede em uso. Tanto os conteúdos produzidos quanto os próprios usuários,  a

depender  das  configurações  de  privacidade  estabelecidas,  podem  ser  identificados  e

correlacionados espacialmente. A figura 2 indica o funcionamento geral desse recurso.

Figura 2: Fundamentos técnicos de redes baseadas em
localização. (VINCENTE et al., 2011).
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Essa  ideia  de  atribuir  metadados  a  textos,  imagens  e  vídeos  é  tratada  como

geolocalização. O prefixo “geo”, nesse caso, não indica tanto uma relação à Terra, mas sim

aos seus lugares: a geolocalização é um processo que transforma números, coordenadas e

códigos em nomes ou vice-versa, realizada com o auxílio de servidores, sendo caracterizado

como um procedimento automático. Por outro lado, a etiquetagem eletrônica (geotagging) é a

adição de informações referentes a localizações em documentos digitais diversos, podendo ser

uma ação manual ou automatizada (TURNER, 2006).

De  modo  deixarmos  claras  as  utilizações  de  tais  termos,  evidenciamos  aqui  nossas

intenções: quando falarmos de geolocalização, falaremos dos aspectos e procedimentos gerais

que possibilitam atribuir  dados georreferenciais  a conteúdos digitais,  objetos e pessoas. A

georreferência de que tratamos nada mais é senão a utilização de etiquetas eletrônicas ou

metadados que estabelecem a localização, ainda que aproximada,  dessas mesmas pessoas,

objetos, conteúdos e dispositivos diversos. Se vistas por um certo preciosismo, as palavras

acima representam ideias distintas. Uma vez, contudo, que nosso foco está na utilização das

pessoas e na relação que elas podem estabelecer com a tecnologia, trataremos geolocalização

e georreferência  como termos  sinônimos.  O mais  importante,  porém, é  termos em mente

como essas técnicas operam de modo que sejam a base tecnológica para o funcionamento de

redes e serviços baseados em localização.
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3 REDES SOCIAIS NA INTERNET E INTERAÇÕES EM REDE

A compreensão do cenário de integração entre redes sociais na Internet com o espaço

urbano  nos  levou,  no  capítulo  anterior,  ao  desenvolvimento  de  discussões  sobre  a

espacialidade  e  sua  relação  com  a  técnica  e  com  a  comunicação.  Trouxemos  também

definições sobre lugar, localização e sobre os procedimentos técnicos de georreferência em

relação aos dispositivos móveis com os quais estamos lidando. O capítulo que se inicia corre

no sentido de trazer os principais debates sobre redes sociais na Internet, bem como levantar

os seus aspectos definidores. Uma vez que o foco desse trabalho nos leva à integração entre

elos sociotécnicos e sensibilidade espacial, buscamos nos aproximar desse cenário por meio

de  um  breve  histórico  sobre  os  estudos  relacionados  a  esse  objeto,  operacionalizando

definições claras, mostrando que características em termos de interações são marcantes nesse

tipo  de  ambiência,  além  de  enveredarmos  nosso  raciocínio  para  o  foco  principal  deste

trabalho, a localização em rede.

O capítulo se estrutura da seguinte maneira: na primeira seção, trazemos o histórico de

sites de redes sociais na Internet e suas principais definições; em seguida, trazemos discussões

sobre  esses  sites e  sua  fundamentação  nodal,  frisando  as  mutações  pelas  quais  eles  têm

passado; no terceiro tópico, discutimos definições de redes sociais baseadas em localização;

no quarto, por fim, trazemos um resumo a respeito de dinâmicas sociais estudadas sobre esse

tipo de serviço.

Para introduzir  o capítulo,  contudo,  propomos uma discussão sobre as mudanças de

perspectivas sobre a própria Internet, frisando as principais explicações sobre ela. De início,

cabe  destacar  que  os  movimentos  pioneiros  da  Internet  –  ou  pelo  menos  quanto  à  sua

popularização na esfera civil  – deram-se em torno de certos  aspectos de coletividade.  As

atividades primeiras nesse campo referiam-se a fóruns, salas de bate-papo e outras metáforas

que nos conduziam a compreensão para práticas e territórios reconhecíveis. De certo modo,

estávamos levando para essa nova territorialidade – aquilo que, naquele momento, chamamos

de ciberespaço – uma ideia de espacialidade alocada naquela dimensão específica.  Diante

daquilo que era novidade – e uma novidade não-material, da ordem de códigos e mediações

por meio de interfaces – parecíamos ter urgência por correspondências com o “mundo real”.

Igualmente urgia uma ocorrência de atividades coletivas, que imprimissem algum valor de
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estar junto. A despeito de visões distópicas baseadas em pressupostos de desagregação, um

sentido  de  coletividade  foi  construído  diante  das  possibilidades  de  celebrações  e  trocas

grupais que sites diversos proporcionaram.

Em termos  interacionais  e  representacionais,  é  notória  a  diferença  para  o  momento

atual:  se antes lidávamos com pseudônimos (nicks)  e avatares  (imagens e/ou personagens

representativos),  agora  redes  como  Twitter  e  Facebook  adotam elementos  identificadores

“reais” – como nome verdadeiro, imagens condizentes ao aspecto físico do indivíduo e até

contas  atribuídas  a  personalidades  de  reconhecimento  público27.  Diante  da  atribuição  de

rastros e elementos identificadores, autores diversos apontam que as preocupações quanto às

formas de relacionamento nesse novo cenário estão intensamente voltadas para a identidade e

para  as  correlações  de  outros  elementos  que  com ela  podem se  estabelecer:  “Quando  os

corpos das pessoas não são visíveis, as pessoas irão mentir sobre quem elas são? Como se

pode saber? É possível acreditar nelas? Suas formas podem ser verificadas?28” (BAYM, 2010,

p. 105).

Em se tratando dos estudos pioneiros centrados na Internet, esse momento inicial foi,

segundo Wellman (2011), uma fase de “especialistas genéricos”, de pouca pesquisa empírica,

de visões utópicas ou distópicas com pouca base histórica e marcada por grandes dualidades –

a exemplo da querela real-virtual, já comentada anteriormente:

[…] diversos colaboradores notam que os estudos sobre a Internet não são
mais  retraídos  por  certos  dualismos  que  prevaleceram  nos  anos  1990  –
especificamente, as fortes dicotomias assumidas entre o offline e o online e
suas correlações com “o real” e “o virtual”, e, mais fundamentalmente ainda,
de um ponto de vista filosófico, entre um corpo materializado e uma mente
radicalmente distinta e descorporificada29 (ESS & CONSALVO, 2011, p. 3,
grifo dos autores).

Ainda  que  problemática,  autores  como  Jensen  (2011)  consideram  que  tal  fase  de

divisões entre práticas e espaços determinados (ou mundos online e offline) foi de certa forma

um  passo  necessário  para  o  desenvolvimento  das  pesquisas  nesse  âmbito  –  mesmo  que

também tenha sido contraproducente ao realizar esse tipo de separação dualista e ao não dar

27 As chamadas verified accounts, que se prometem factualmente controladas por aquelas celebridades – desde
artistas a políticos – a quem estão atreladas.

28 Tradução nossa para “When people's bodies aren't visible, will people lie about who they are? Can they be
known? Can they be trusted? Can they form be valid?”.

29 Tradução nossa para “[...] several contributors note that Internet studies are no longer constrained by certain
dualisms prevailing in the 1990s – specifically, strong dichotomies presumed to hold between such relata as
the  offline  and  the  online  in  parallel  with  'the  real'  and  'the  virtual',  and,  most  fundamentally  from a
philosophical perspective, between a material body and a radically distinct, disembodied mind”.
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abertura à percepção de processos de convergência midiática e de plataformas distintas. É

notório,  contudo,  que  hoje  já  apresentemos  um  cenário  amplamente  divergente  daquele

inicial, a ponto mesmo de algumas pessoas terem a sensação de poder expressar melhor seu

“self real” em ambientes online que de outras maneiras (BAYM, 2010; RIBEIRO, 2005). 

De toda forma, o modo de encarar tais questões parecia, naquele momento, encontrar

pelo menos um ponto pacífico ao se considerarem a alimentação de avatares e a tomada de

elementos  identitários  diversos  –  como  fotos  ou  formulários  que  pudessem preencher  as

lacunas para gostos musicais, fílmicos, culinários e aqueles que pudessem retomar as origens

étnicas e culturais da pessoa em questão. Com efeito, como apontado por Baym (2010) e

Livingstone (2011),  encontramos certa padronização de elementos identitários em  sites de

redes  sociais,  que  até  podem variar  em alguma  medida,  mas  que  apresentam em ampla

interseção  as  mesmas  lacunas  a  serem  preenchidas,  bem  como  uma  inclinação  para  tal

fornecimento de informações que deem sentido àquele perfil.

[…] o usuário é encorajado a definir sua identidade através de preferências
de  consumo  (música,  filmes,  fandom).  De  fato,  o  usuário  é  ele  mesmo
transformado num produto de modo tal que um perfil de rede social pode ser
gerenciado,  negociado  ou  organizado  de  diversas  maneiras  por  outros,
precisamente  porque  ele  é  fixo,  formatado  e  livre  de  contexto30

(LIVINGSTONE, 2011, p. 354).

Contudo, quando passamos por fases em que tal norte dualístico entra em desgaste –

que Wellman (2011) trata por “segunda era” dos estudos em Internet – passamos, igualmente,

a lidar com elementos de identificação com formatos mais “reais”, imbricados numa malha de

sujeitos factuais: “[...] esses estudos mais recentes dinamitam qualquer distinção radical entre

real e virtual: de maneira correlata, nem as melhores ou piores possibilidades dos especialistas

pioneiros [nos estudos em internet] se concretizaram”31 (ESS  & CONSALVO, 2011, p. 12).

Para além disso, não só a Internet como as preocupações que lhe concernem passam a

lidar com dimensões que extrapolam sua própria “territorialidade” (entre aspas pela óbvia

dificuldade de se traçarem seus limites): se antes o que nela acontecia era observado de modo

isolado,  denotando,  pois,  um mundo apartado da dita  realidade (abordagem que Wellman

30 Tradução nossa para “[…] the user is  encouraged to define their identity through consumer preferences
(music, movies, fandom). Indeed, the user is themselves commodified insofar as a social networking profile
in particular can be neatly managed, exchanged or organized in various ways by others because it is fixed,
formatted and context-free”.

31 Tradução nossa para “[...]  these more recent  studies  undermine any sharp diremption between real  and
virtual: correlatively, neither the best or worst possibilities of the arly pundits have been realized”.
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cunha por “paroquialismo”), agora seus efeitos, causas e demais questões relativas passam a

ter extensões para com seus usos, apropriações, dados demográficos de adoção, dentre outros

parâmetros  balizados  por  modelos  de  conhecimentos  mais  tradicionalmente  distintos  e

descorporificados (ESS & CONSALVO, 2011, p. 3).

Nesse  contexto,  a  expressão  maior  da  celebração  da  coletividade  se  deu  com  as

chamadas comunidades virtuais (RHEINGOLD, 1996), bastante evidentes na década de 1990

como um movimento inicial de congregação e interação em ambientes online. É notório que

as  pesquisas  mais  atuais  sobre a  cultura  digital  hoje  se  focam em  sites de  redes  sociais,

adotando diversas vertentes de investigação: seja tomando o viés da representação individual,

do interacionismo simbólico, da coleta de dados, das questões relativas à privacidade ou das

oportunidades de negócios, a ideia de redes sociais na Internet tomou o lugar de centralidade

que antes tinha a de comunidade virtual.

Atualmente, compreender a formação e manutenção de redes sociais digitais nos leva a

uma percepção primordial do indivíduo enquanto elemento central dessa rede32. Isso nos leva

a  um ponto  característico  das  redes  sociais  na  Internet:  para  Baym (2011),  são  os  perfis

individuais que tomam o foco central desse tipo de ambiente. Tal afirmação não indica que o

uso  individualizado  equivalha  a  um  isolamento  dos  participantes:  ainda  que  haja  essa

centralidade no modo de fruição e utilização desses serviços, são os elos entre esses membros

que fazem daquele  site ser uma rede e ter sentido de utilização e pertencimento – de outro

modo, teria um caráter desértico, estéril, sem ocorrências e significações.

Por essa perspectiva, é possível dizer que os discursos (e os estudos) sobre a cultura

digital saíram do patamar da inteligência coletiva (LÉVY, 1996) ou de uma sociedade em rede

(CASTELLS,  2000)  para  um  cenário  de  conexões  individuais  –  sem  necessariamente,

entretanto, negar tais visões fundamentais. É notório que cada  site apresente configurações,

categorias e opções diversas para a exteriorização da identidade pessoal – uma espécie de

movimento constante de negação do anonimato e uma reiteração do aspecto individual das

informações  ali  dispostas.  Os  sinais  mais  importantes  aí  utilizados  seriam  o  nome  e  a

32 Quando nos referirmos a “rede social digital” como um sinônimo para “rede social na Internet”, estamos
falando da atribuição de laços entre perfis pessoais dispostos num ambiente eletrônico – da forma como
ainda iremos conceituar logo à frente. Uma rede instantânea formada por sinais  bluetooth,  por exemplo,
unindo  dois  ou  mais  celulares  é,  a  rigor,  tão  social  quanto  digital,  mas  não  configura  uma  ambiência
eletrônica persistente como um site de rede social – o que tem implicações na maneira como os indivíduos
dessa rede nela se comportam e interagem entre si.
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fotografia da pessoa, o que confere não só autenticidade, confiança e unicidade (ou seja, uma

corrente que liga nome, imagem e a existência factual de uma única pessoa), mas também a

possibilidade de replicar ali os laços já estabelecidos fora daquele ambiente (BAYM, 2011).

É nesse sentido que Wellman (2011) considera que saímos de uma experiência em rede

baseada em coletividade (espaços metafóricos como salas de bate-papo ou fóruns) para um

tratamento  do  indivíduo  enquanto  o  nó  mais  importante  ou  estável  daquela  rede.  Essa

importância e essa estabilidade se dão na compreensão de que tudo pode mudar – de temas

abordados a elos amistosos, mas o indivíduo é sempre um nó disponível a partir do qual se

podem tecer novas ligações – inclusive quando se encontra fisicamente longe de qualquer

dispositivo de acesso. Diferente de uma sala de bate-papo, as estruturas dos  sites de redes

sociais apresentam um caráter de persistência quanto aos cadastros individuais e quanto aos

elos  sociais.  Com  essa  nova  fase  inaugurada  por  esse  tipo  de  ambiência,  desligar  o

computador ou o laptop, por exemplo, deixou de significar uma ausência imediata dali.

 Essa  transformação  técnica  nos  mostra  um  salto  nas  organizações  estruturais  dos

ambientes digitais: de metáforas espaciais pautadas em interesses aglutinadores em comum (a

pessoa entra numa sala ou num fórum de assuntos específicos) para interesses individuais e

elos persistentes (a pessoa se liga a outros indivíduos, adicionando-os à sua lista de contatos

ou  os  seguindo).  Agindo  dessa  maneira  –  estruturando  os  temas  que  lhe  interessam  e

gerenciando  seus  elos  sociais  –  o  usuário-participante  de  uma  rede  social  digital  acaba

ajudando a criar uma estrutura da qual será ele mesmo o centro (estruturalmente falando, e

não em termos de conteúdo ou ponto de vista). Essa contextualização – a qual era já dada em

momentos primordiais da popularização da Internet – não é necessariamente posta num ponto

de vista crítico mas, tendo em vista esse deslocamento conceitual e operacional,  Wellman

considera  que  “a  pessoa  se  tornou  o  portal”  (2011,  p.  22):  a  facilidade  de  conexão  e

desconexão faz com que troquemos rapidamente de elo à medida que nossos interesses ou

necessidades mudam.

As pessoas continuam conectadas, mas como indivíduos em vez de estarem
ancorados numa base unitária. Indivíduos mudam rapidamente dentre suas
redes sociais.  Cada pessoa manipula separadamente suas redes para obter
informação,  colaboração,  pedidos,  suporte,  sociabilidade  e  um  senso  de
pertencimento33 (WELLMAN & HAYTHORNTHWAITE, 2002, p. 5).

33 Tradução nossa de “People remain connected, but as individuals rather than being rooted in the home bases
of  work  unit  and  household.  Individuals  switch  rapidly  between  their  social  networks.  Each  person
separately operates his networks to obtain information, collaboration, orders, support, sociability, and a sense
of belonging”.
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Sublinhamos mais uma vez: isso não quer dizer, contudo, que a própria ideia de coletivo

tenha  morrido  ou  que  todas  as  pessoas  se  encontrem isoladas  –  se  o  estivessem,  sequer

estariam conversando ou mantendo laços diversos entre si por meio da Internet. A mudança de

perspectiva apontada por Wellman (2011) indica apenas que, no lugar de se identificar com

uma única comunidade e atuar no seio dela, exclusivamente, os indivíduos em rede ficam no

centro de um conjunto de elos pessoais, conectando-se a vários outros coletivos, como se os

“sintonizasse” em distintos momentos ou por distintos canais. Essas trocas ou mudanças de

conexões indicam o estabelecimento de conexões nodais com outras pessoas ou assuntos, o

que configura a  formação de outras  redes temporárias.  Isso tem forte  implicação para os

dispositivos  e  tecnologias  a  que  nos  propomos  estudar,  uma  vez  que,  no  contexto

contemporâneo, as pessoas podem se ligar a diversos outros atores (ou lugares), por vezes

distantes espacialmente e sem aparentes relações imediatas.

3.1 REDES SOCIAIS NA INTERNET: HISTÓRICO E ASPECTOS DEFINIDORES

Quando falamos  de  redes  sociais,  estamos,  no  seio  deste  trabalho,  interessados  nas

configurações técnicas e oportunidades que os sites de redes sociais apresentam enquanto tal –

condições e características já amplamente estudadas por autoras como Boyd & Ellison (2007),

Boyd (2014), Baym (2010, 2011) e Recuero (2009), especialmente em relação a sites nascidos

no início dos anos 2000, como MySpace, em 2003, e Facebook, em 2005 (BAYM, 2011).

Enquanto ambientes técnicos, apresentam qualidades singulares, das quais trataremos a seguir.

Mas, de maneira mais específica, nosso olhar se situa quanto às estruturas técnicas possíveis

de criação, manutenção e utilização de elos sociais por meio de dispositivos móveis – o que

nos leva a um ponto além da mera ideia de site.

Para chegarmos a essa discussão, contudo, passamos por uma compreensão mais ampla

de rede social. Esse conceito é bem mais antigo que aqueles  sites diversos que surgiram na

virada do século e começou a ganhar as atenções das ciências sociais na década de 1950 como

uma forma abstrata de preencher uma lacuna entre os indivíduos e suas comunidades (BAYM,

2011). Essa abstração de rede social não dá conta exatamente de uma nova formação social:

representa, de fato, um olhar distinto para as estruturas, aglomerações e relações sociais, o

qual vai ao encontro do argumento de Wellman (2002), que enxerga o indivíduo no centro de

uma rede de relações. Em outras palavras, o conceito de rede social articula um meio-termo
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entre a coletividade e a sua menor fração, o indivíduo, permitindo uma análise que parta deste

elemento específico, possibilitando a modelagem34 de sua rede e dando a ver quais e como se

dão seus elos sociais.

Quando aplicado ao contexto da Internet, o conceito de rede diz respeito ao modo como

os atores sociais e suas informações estão dispostos e interligados entre si, com a ajuda de um

sistema técnico que mantém e media esse elo. O funcionamento desses sites se dá segundo o

modo nodal de relações sistematizado por Barabási (2002) – o qual, de maneira simplificada,

diz respeito a uma visualização em grafos das conexões que cada ponto daquela rede pode ter

com os demais. Nesse caso, os pontos de uma rede representam as pessoas que fazem parte

dela, e os elos entre esses pontos mostram a natureza e a força da relação que há entre elas.

Ao falarmos de redes sociais na Internet, é preciso notar que tais redes se utilizam de

uma ideia fundamental de graus de separação entre os indivíduos, o que Barabási (2002) trata

como a quantidade de nós necessários para uma pessoa chegar  até  outra:  ou seja,  os nós

representam conhecidos entre as outras duas pessoas desconhecidas ou desconectadas entre si.

Não à toa, Boyd & Ellisson (2007) apontam que os  sites de redes sociais têm origem em

iniciativas  como  o  SixDegrees.com35,  por  volta  de  1997,  cujo  nome  se  deve  ao  famoso

experimento realizado por Stanley Milgram, em 1967, o qual propôs que todas as pessoas

estariam separadas por, em média, seis passos (ou six degrees)36.

De modo a deixar claro os aspectos definidores de sites de redes sociais, tomamos por

base a descrição mais amplamente aceita para os sites de redes sociais postulada por Boyd &

Ellison (2007): 

Nós  definimos  sites de  rede  social  como serviços  baseados  na  web que
permitem que indivíduos (1) construam um perfil  público ou semipúblico
dentro de um sistema delimitado, (2) articulem uma lista de outros usuários
com quem eles compartilhem uma conexão e (3) vejam e examinem suas
listas de conexões, bem como as daqueles37 (BOYD & ELLISSON, 2007, p.
211).

34 A ideia de modelagem adotada aqui diz respeito à reconstrução, em forma de grafos, de uma dada rede.

35 O endereço na web já não mais está disponível. Checado em 11/09/2015.

36 O experimento consistia  no seguinte  procedimento:  Milgram enviava  uma certa  quantidade de cartas  a
pessoas  diversas,  para  as  quais  pedia  que  localizassem  alguém  específico  e  lhe  repassasse  a  carta
determinada.  Se  o  destinatário  final  fosse  desconhecido,  provavelmente  alguém conheceria  outrem que
poderia contactar a pessoa procurada. Tal experiência formatava um modelo de rede em que um ponto A
procura por D e, para tanto, talvez precisasse contar com a ajuda dos pontos C e B, por exemplo. Esses
pontos são os passos ou graus que separariam duas pessoas.

37 Tradução nossa para “We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1)
construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with
whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others
within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site”.
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Em outras palavras, são serviços baseados em páginas web que possibilitam a criação de

perfis individuais (públicos ou semipúblicos) e exibem listas de conexões entre as pessoas. Os

sites de  redes  sociais,  assim,  são  ambiências  eletrônicas  crucialmente  caracterizados  pela

existência de nós (nesse caso, os próprios usuários) e as conexões que estes perfis estabelecem

entre si (visualizadas a partir dos laços efetivados ou das conversações realizadas) (BOYD &

ELISSON, 2007; RECUERO, 2009; BAYM, 2011). Por perfil individual, compreende-se uma

página especificamente relacionada a uma pessoa única, a qual contém informações (obtidas

junto aos próprios usuários) correspondentes a itens identificatórios pessoais, tais como idade,

interesses, fotografias (em geral, uma delas sendo tratada como a foto do perfil) e espaços

para descrições de si cujas informações não sejam tabuláveis em categorias a priori.

A nomenclatura  dos  laços  entre  os  indivíduos  varia  a  depender  do  site:  por  vezes,

utilizam-se nomes como “amigos”, “contatos” ou “seguidores”, e a visualização dos mesmos

pode  ser  controlada  segundo  configurações  de  privacidade  específicas  de  cada  ambiente.

Quanto  à  natureza,  tais  ligações  podem  ser  bidirecionais  ou  não:  as  pessoas  podem  se

adicionar como contatos e estabelecer um elo simétrico entre aqueles dois atores (ligação

obrigatória entre os dois pontos daquela rede) ou podem estabelecer vínculos de uma única

direção  –  quando  um  ator  segue  as  atualizações  do  perfil  de  outro,  por  exemplo,  sem

necessariamente ser seguido em reciprocidade.

 Além do elo técnico (que pode ser compreendido como uma correlação a nível de

dados  entre  os  atores),  ocorre,  nesses  sites,  uma  forma  de  visualização  das  conexões  –

representada por uma lista de amigos de um certo indivíduo ou uma lista de conhecidos em

comum com aquela pessoa. A novidade trazida por esses ambientes, pois, foi a possibilidade

de um elo técnico com membros daquele universo, o que estabelece não só uma visualização

clara de conexões e interseções sociais como um modo de ligação persistente – a qual, em

geral, parece não carecer de manutenção e esforço pessoal38. Boyd & Ellisson (2007) frisam

essa exposição clara dos elos como algo elementar na caracterização das redes sociais  na

Internet – o que não existia ou não era explícito em outros tipos de aplicações anteriores,

38 Ou seja, o “esforço” do elo social fica a cargo dos processos computacionais. Pressupõe-se que as listas de 
contatos, claro, só façam sentido se houver manutenção dialógica com tais pessoas. Mas, a rigor, essas 
mesmas listas, ao passo que são banco de dados, não se esfacelam diante de uma ausência de conversação. 
No pior dos cenários, novos procedimentos baseados em algoritmos e dados coletados podem manter certa 
proximidade interacional – uma espécie de atualização da função fática – entre esses contatos, destacando 
algumas pessoas em detrimento de outras.
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como no caso das comunidades virtuais. Para Baym (2011),  essa lista visível fornece um

contexto  de  interpretação  para  alguém  específico,  mostrando,  por  vezes  até  para

desconhecidos, as pessoas com quem determinado indivíduo mantém relações.

O  ponto  fundamental  dos  sites de  redes  sociais,  portanto,  são  os  entrelaçamentos

visíveis  que  ocorrem  entre  os  atores,  as  práticas  interacionais  que  efetuam  entre  si  e  a

decorrente mediação que o ambiente eletrônico efetiva sobre os mesmos – o que,  juntos,

explicitam os  elos  entre  os  atores  sob  uma  forma  de  rede  modelável  e  rastreável.  Esse

ineditismo não foi  encontrado na  fase  anterior,  quando a  expressão  maior  de  interação e

sociabilidade na Internet eram as comunidades virtuais.

Outra característica importante dos  sites de redes sociais é o modo como as conexões

são dispostas. Para Nancy Baym (2011), assim como o conceito de rede social representou um

meio termo entre o indivíduo e sua comunidade, os  sites de redes sociais estariam também

situados  em meio  a  duas  formas  de  expressão  e  vinculação  social  bastante  populares  na

Internet:  de um lado,  estariam as já  citadas  comunidades  virtuais,  onde a expressão mais

importante é o grupo e os interesses temáticos que pautavam a conexão dos seus membros; e,

de  outro,  as  homepages pessoais  típicas  do  início  da  popularização  da  web e  os  seus

sucessores  blogs,  que tinham no indivíduo e seu próprio arranjo de conexões a expressão

primária  de  funcionamento.  Desse  modo,  estabelecendo  uma  ponte  entre  perspectivas

individuais e coletivas, os  sites de redes sociais trazem um pouco de cada universo, mas,

ainda  assim,  como  já  falamos,  são  egocentrados39 por  conta  da  estruturação  e  do

funcionamento objetivados no ponto de vista do indivíduo, e não do grupo. 

Baym realiza essa explicação trazendo à tona características inatas de personalização

das próprias redes sociais, que é vista como uma noção anterior a esses sites: “à medida que

membros  de  redes  sociais  de  diferentes  pessoas  coincidam  entre  si  e  se  organizem

internamente, eles podem formar grupos, mas redes sociais são egocêntricas e nunca dois

indivíduos terão redes idênticas”40 (BAYM, 2011, p. 385). Exemplo claro dessa qualidade

egocentrada, pelo menos em relação aos sites de redes sociais, situa-se nos chamados feeds de

notícias  ou  timelines de  serviços  como  Twitter,  Instagram  e  Facebook:  os  conteúdos

39 Por “egocentrado”, não nos referimos ao sentido pejorativo ao qual se atribui comumente, mas simplesmente
à noção de centralidade atribuída ao eu de um único indivíduo.

40 Tradução nossa para “To the extent that members of different people's  social  networks overlap and are
internally organized, they may constitute groups, but social networks are egocentric and no two individuals
will have identical social networks”.
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publicados  nessas  redes,  dentre  notícias,  vídeos  ou fotografias,  não  são de forma alguma

iguais  para  duas  pessoas,  devido  ao  simples  fato  de  cada  um dos  membros  desses  sites

estabelecerem vínculos distintos.

Isso  implica  diretamente  numa  diferença  crucial:  na  medida  em que  possuem uma

natureza pós-massiva, dizer que os sites de redes sociais são egocentrados não significa dizer

que eles isolem o indivíduo – mesmo porque, se isso ocorresse, o sentido de estar em conexão

com outras  pessoas,  conversando e trocando conteúdos diversos  e  experiências  com elas,

simplesmente  seria  inexistente.  As  pessoas  continuam  com  seus  elos  variados,  mas  o

funcionamento geral deste ou daquele outro site, quando assumem uma qualidade e estrutura

de rede social, está situado em torno de um sujeito, não em torno de uma coletividade bem

definida ou totalmente perceptível41. Em outras palavras, a consideração fundamental sobre as

estruturas  das  redes  sociais  é  que  tenham como ponto  de  partida  um nó  específico  (um

indivíduo), a partir do qual se possam rastrear suas ligações e qualidades gerais42. Nesse caso,

os sites de redes sociais se utilizam dessa forma de estruturação para propor funcionalidades e

elos,  atuando  para  cada  membro  de  maneira  personalizada. É  por  essa  razão  que  redes

diferentes apresentam coincidências em certos aspectos (a exemplo de contatos ou assuntos de

interesse em comum), mas elas nunca são iguais em totalidade.

Essa  característica  de  dinâmica  egocentrada  nos  leva  a  outro  ponto  crucial  para  a

caracterização de redes sociais digitais, o qual se situa em relação à forma como os elos são

tratados  nesses  ambientes.  Enquanto  que  os  antigos  arranjos  primordiais  da  Internet

propunham – ao menos discursivamente – o encontro entre pessoas desconhecidas (fosse com

intuitos de relacionamento, fosse diante da congregação em torno de tópicos em comum), os

sites de redes sociais foram apontados por Boyd & Ellisson (2007) como ambientes em que

mais se replicam amizades e laços já constituídos no dia a dia (ou nos ambientes offline, como

se diria em outros momentos) e menos voltados para a realização de novos contatos (embora

essa possibilidade exista, de fato). Não à toa, Baym (2011) relata que Boyd & Ellisson (2007),

41 Frisemos: essa coletividade poderá ser constituída, mas nem é dada a priori nem é o eixo central da própria
realização. Se pensarmos que o funcionamento genérico de sites de rede sociais lida com a formatação de
elos interindividuais e a possibilidade congregação, conversação e interações entre sujeitos,  fica clara a
importância do caráter nodal que se atribui a esses sites.

42 A rigor,  pode-se  questionar  que  dimensão  individual  apresentam  perfis  de  empresas,  por  exemplo.  É
necessário que se tenha em mente, contudo, que as estruturas de redes sociais são nodais, não amorfas. Em
termos  de  comunicação  contemporânea  (com  herança  das  Ciências  Sociais  e  da  Matemática),  essa
estruturação em rede só é possível diante do cenário individualizado / personalizável em que nos situamos.
Mesmo que observemos o perfil de uma empresa (que representa um coletivo, de certa forma), ele ainda é
um nó na rede. Um nó com uma qualidade diferente (diante de uma modelagem possível), mas ainda assim
um nó, e equivale, estruturalmente, a um indivíduo.
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em seu artigo seminal em torno da caracterização e do histórico das redes sociais digitais,

preferem  utilizar  o  termo  “network”  (um  substantivo,  de  caráter  mais  estático),  e  não

“networking” (de caráter mais construtivo e processual) para constituir a expressão em inglês

referente a esses ambientes eletrônicos – social network sites. 

O que faz os  sites de redes sociais únicos não é que eles permitam que as
pessoas  se  encontram  com  desconhecidos,  mas  sim  o  fato  de  eles
possibilitarem  que  seus  usuários  articulem  e  deixem  visíveis  suas  redes
sociais […] Em várias dos grandes sites de redes sociais, os participantes não
estão necessariamente fazendo “networking” ou procurando conhecer novas
pessoas; em vez disso, eles estão primariamente se comunicando com outras
pessoas  que  já  fazem  parte  de  sua  rede  social  estendida43 (BOYD  &
ELLISSON, 2007, p. 211).

Com tal afirmação, as autoras não rechaçam necessariamente a possibilidade de que as

pessoas iniciem amizades ou outros tipos de relacionamentos por meio dos  sites de redes

sociais. Essa chance existe e se efetiva, mas o que elas apontam é que as funcionalidades e os

arranjos técnicos diversos desses ambientes não são planejados para o estabelecimento de

novos  elos  sociais,  mas  para  a  replicação  daqueles  já  estabelecidos  previamente  –  como

aqueles oriundos de relações de trabalho, estudo, parentesco ou amizades em comum. Esse

ponto nos é particularmente importante, diante do modo como os indivíduos, sendo mediados

pela mobilidade e pela localização em rede, podem estabelecer relações entre si e se visualizar

mutuamente numa interface de dispositivo móvel – ou ainda, fortuitamente, vir a conhecer

novas pessoas por meio de aplicativos baseados em localização44.

 Essa cisão de proposições não passou incólume no seio acadêmico e ganhou atenção de

outros pesquisadores, a exemplo de Beer (2008), que destaca a necessidade de se pensar tanto

em termos de social network sites quanto social networking sites. Beer assume uma postura

de crítica à proposta de Boyd & Ellisson (2007), chegando a considerar essa nomenclatura por

elas utilizada demasiadamente abrangente e insinuando que ela é resultado de um contexto

que pressiona os pesquisadores a classificar e não descrever seus fenômenos. Ora, o Presente

Contínuo da língua inglesa (formado pela adição de “ing” ao final da palavra) denota um

43 Tradução nossa para “What makes social network sites unique is not that they allow individuals to meet
strangers, but rather that they enable users to articulate and make visible their social networks […] On many
of the large SNSs, participants are not necessarily 'networking'  or looking to meet new people; instead, they
are primarily communicating with people who are already a part of their extended social network”. Ressalte-
se que não traduzimos a ideia de “fazer networking”, dada a natureza coloquial e já bastante difundida em
território brasileiro, que, em linhas gerais, traduz uma série de ações, medidas e cuidados sociais voltados ao
alargamento da rede de contatos.

44 É notório que serviços recentes, como Tinder, proponham-se a funcionar como mediadores para encontros e
apresentem um certo retorno às práticas de sociabilidade testemunhadas diante das comunidades virtuais,
colocando a localização como um elemento catalisador.
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aspecto de continuidade, dinamismo, e tal característica também pode ser vista, segundo Beer,

nas proposições e formas de uso em distintos sites que adotam a noção de rede social como

alicerce de funcionamento. 

No entanto, uma vez que Boyd e Elisson não trazem uma visão essencialista – apenas

descrevem o que encontraram empiricamente – as críticas postas em cima de tal distinção não

parecem ter ganhado grandes dimensões, e a adoção do termo social network sites passou a

ser relativamente um ponto pacífico. No nosso entendimento, a definição de Boyd e Elisson

(2007) é suficiente para compreendermos o papel de estrutura central do indivíduo nesse tipo

de site, considerando-se especificamente suas características e funcionalidades nodais, o que

coloca seus membros num patamar de produção de conteúdo e de relações sociais para além

do mero consumo de informação. No entanto, a expressão não dá conta do cenário que veio a

surgir em seguida, quando do surgimento de serviços que se baseiam em localização e atuam

por meio de dispositivos móveis. Em vez de ascendermos a uma ambiência eletrônica situada

num  patamar  etéreo  e  intangível,  cujo  alicerce  se  constitui  com  metáforas  espaciais  e

identificatórias, agora essa ambiência parece descer à materialidade física, (re)estabelecendo

uma relação com a prática espacial do cotidiano e com as relações sociais de cada pessoa.

Antes dessa discussão, contudo, entraremos em outra: a que trata de redefinições sobre esse

tipo de estrutura técnica e sobre certa perda de fronteiras em relação a elas.

3.2 REDEFINIÇÕES: NETWORKED PUBLICS E REDES SOCIAIS NA INTERNET

Anos depois do seu artigo seminal (BOYD & ELISSON, 2007), Danah Boyd (2011)

revisita suas próprias considerações em torno dos sites de redes sociais, passando a tratá-los

como networked publics. Uma vez que a palavra public pode ser utilizada como um adjetivo

ou um substantivo, ela tem o potencial tanto de indicar algo de natureza pública (“coisa do

povo”), quanto um coletivo ou uma audiência (o público de um espetáculo, por exemplo).

Diante dessa ambiguidade própria do termo, uma tradução para a língua portuguesa parece

não dar conta de seu aspecto abrangente – embora haja traduções como “públicos em rede”

(RECUERO, 2014) – e preferimos adotar a expressão em sua construção original.

De maneira geral, essa confusão diante do seu sentido genérico contempla, pelo menos

na expressão original, a reestruturação de pessoas ou espaços públicos diante da adoção e da

interseção de tecnologias  em rede.  Em outras  palavras,  fala  da  sobreposição  de camadas

eletrônicas  e  físicas  ocasionada  pelo  espraiamento  das  redes  em  dimensões  diversas  do
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cotidiano. Tais espaços genéricos são tratados por um caráter público num sentido lato (ou

seja, de acesso livre, indiscriminado, ainda que controlado e com suas regras próprias), mas

não  necessariamente  representam  um  espaço  físico  de  fato  (e  muito  menos  um  espaço

metafórico, como no caso dos sites de redes sociais).

Como  tais,  eles  [networked  publics]  são  simultaneamente  (1)  o  espaço
construído por meio das tecnologias em rede e (2) o coletivo imaginado que
emerge como um resultado da interseção entre pessoas, tecnologia e prática.
Networked publics apresentam muitas das mesmas funções que outros tipos
de públicos – eles permitem que as pessoas se agreguem segundo propósitos
sociais, culturais e cívicos e as ajudam a se conectar com um mundo além de
sua família e seus amigos mais próximos45 (BOYD, 2011, p. 39).

A ideia  de  networked  publics dá  conta,  assim,  de  um encontro  entre  aquilo  que  é

constituído  eletronicamente  e  as  práticas  sociais  em geral.  O  resultado  desse  encontro  é

percebido especialmente na constituição de imaginários coletivos. Com efeito, esse conceito

de audiências ou pessoas conectadas em rede consegue estabelecer uma zona de transição

entre dois polos – quais sejam a conectividade total do  online e a desconexão ferrenha do

offline. Parece-nos, no geral, uma solução para os impasses entre visões que se estabelecem na

razão última desses dois extremos, e especialmente útil ao nos fazer perceber que as relações,

os discursos, os conteúdos e todos os fluxos infocomunicacionais não conseguem se ater a

nenhuma dessas esferas de maneira exclusiva.

O problema, contudo, que destacamos no tratamento de Boyd é que, da maneira como é

descrita pela autora, a expressão  networked publics não responde nem a uma materialidade

física nem a uma configuração representacional de um espaço qualquer (mesmo um território

simbólico não parece adequadamente representado por essa expressão). A expressão criada

anteriormente  –  “sites de  redes  sociais”  –  é  bem mais  específica  e  esclarecedora  diante

daquilo a que se propõe a descrever (um serviço baseado num suporte eletrônico específico

com funções de conexão social). Quando a autora lança a proposta de pensar as redes sociais

na Internet como  networked publics, a nitidez da definição, outrora muito bem situada em

certos arranjos técnicos baseados na web, perde seu foco, dando a entender um arranjo tecno-

social bastante genérico.

45 Tradução  nossa  para  “As  such,  they  are  simultaneously  (1)  the  space  constructed  through  networked
technologies  and  (2)  the  imagined  collective  that  emerges  as  a  result  of  the  intersection  of  people,
technology, and practice. Networked publics serve many of the same functions as other types of publics –
they allow people to gather for social, cultural, and civic purposes, and they help people connect with a
world beyond their close friends and family”.
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Com efeito, Boyd não necessariamente se encontra errada ou inexata. Não se duvida da

ocorrência de imaginários que sejam alimentados pelas dinâmicas interacionais (tanto quanto

as alimentem) transcorridas em sites de redes sociais e por meio de aplicativos de conversação

em particular (a exemplo do WhatsApp). Mas se não são um espaço físico em si nem mesmo

sites ou  ambientes  eletrônicos  (como  em  princípio  eram  tratados),  qual  a  maneira  mais

adequada de considerar  essa ideia  de  networked publics? Uma solução possível para esse

impasse parece emergir  das  próprias  considerações  que Boyd toma de empréstimo de Ito

(2008), que trata o termo enquanto “um conjunto de desenvolvimentos sociais, culturais e

tecnológicos que acompanharam o crescente engajamento com os meios digitais em rede”46

(ITO, 2008, p.  2). No entanto, mesmo essa definição, que serve de base para Boyd, carece de

alguma especificidade. Ito fala, afinal, das transformações que têm ocorrido nos últimos anos

em torno dos cenários midiáticos, sobre como os meios passaram a estar interconectados e

como mudamos nossas formas de consumo, utilização e participação quanto aos mesmos,

dando foco às relações entre diversos media, e não tanto como as pessoas, coletivamente e em

rede, podem realizar transformações públicas. Boyd reconhece a urgência por maior precisão

por parte de Ito, propondo que a sua própria utilização do termo seja mais precisa na medida

em que se baseia numa noção mais larga sobre o que é público:

Ao  trazer  à  tona  a  noção  de  públicos  em  rede,  não  estou  procurando
apaziguar  as  diferentes  posições  em  torno  da  noção  de  público.  Minha
abordagem aceita essa confusão mas, por outro lado, foca-se nas maneiras
pelas quais as tecnologias em rede alargam e com problematizam a ideia de
público em todas as suas formas47 (BOYD, 2011, p. 41).

Seu  argumento,  contudo,  parece  um  contrassenso  e,  de  fato,  não  resolve  nenhum

impasse da expressão,  especialmente se levarmos em conta que (a) sua discussão sobre a

noção  de  público  deliberadamente  pouco  dialoga  com  outros  pesquisadores  clássicos

interessados nessa questão e (b) considera, muito brevemente, esse conceito por seu caráter de

acessibilidade, uso, inclusão e propósito à coletividade em geral. Boyd reconhece, assim, que

seu  termo  pode  significar  tanto  um  espaço  específico  (que  possa  engendrar,  por  suas

qualidades e arranjos, um certo tipo de organização social ou certa territorialidade) quanto um

coletivo de pessoas reunidas em torno de um imaginário em comum (as quais deverão se

46 Tradução nossa para “a linked set of social, cultural, and technological developments that have accompanied
the growing engagement with digitally networked media”.

47 Tradução nossa para  “In bringing forth the notion of networked publics, I am not seeking to resolve the
different discursive threads around the notion of publics. My approach accepts the messiness and, instead,
focuses on the ways in which networked technologies extend and complicate publics in all of their forms”.
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enxergar  segundo esse  aspecto  de  coletividade,  também com seus  territórios,  mesmo que

simbólicos), provendo, portanto, uma abertura adequada para que as pessoas estejam juntas,

dialoguem, estabeleçam suas conexões, enfim.

Networked  publics são  públicos  tanto  num  sentido  espacial  quanto  num
sentido de comunidade imaginada. Eles são construídos nas e por meio das
mídias sociais e outras tecnologias emergentes. Como espaços, os networked
publics que existem por causa das mídias sociais permitem que as pessoas se
reúnam e se conectem, saiam para se encontrar e se divirtam. […] Enquanto
construções sociais, mídias sociais criam networked publics que possibilitam
as  pessoas  a  se  verem como parte  de  uma comunidade  maior48 (BOYD,
2011, p. 9-10).

Se a definição do conceito de público não se resolve em clareza e foco, pelo menos as

propostas de se pensar os  sites de redes sociais como fomentadores de  networked publics

provêm  um  sentido  mais  objetivo  em  torno  desse  termo,  precisamente  porque  tal  ideia

consegue dar conta de pessoas, espaços e imaginários conectados tecnicamente. Ao nosso ver,

é nesse ponto que a ideia de Boyd ganha riqueza, especialmente ao se focar no funcionamento

e  nas  dinâmicas  adotadas  pelos  utilizadores  em  geral  –  saindo,  pois,  daquele  patamar

classificador,  como sugeriu Beer (2008), e adotando uma razão descritiva.  A autora deixa

claro que sites como Facebook e Twitter oferecem oportunidades para que seus participantes49

possam atuar, à sua própria maneira, de uma vida pública em sentido lato, utilizando esses

meios para manifestar suas próprias questões, assuntos de interesse e preocupações em geral

(mesmo  que,  para  tanto,  seja  necessário  que  as  pessoas  se  organizem  em  agrupamentos

menores e mais focados dentro desses amplos universos). Nesse ponto, surge mais forte a

noção de  que  as  conversações,  interações  e  as  formas  diversas  de  representações,  dentre

outros aspectos e elementos dos sites de redes sociais, extrapolam as fronteiras dos próprios

ambientes  digitais,  espraiando-se nos contatos  rotineiros,  nas  interações face a face e nas

situações in loco que vivenciamos no dia a dia.

O seu argumento nos  interessa em particular  diante  da possibilidade de ampliá-lo à

conexão  de  espaços  e  pessoas  possibilitadas  pelas  redes  e  aplicativos  que  se  pautam em

localização. Essa consideração nos parece especialmente útil diante do cenário diversificado,

48 Tradução nossa  para  “Networked publics  are  publics  both  in  the  spatial  sense  and  in  the  sense  of  an
imagined community.  They are built  on and through social  media and other  emergent  technologies.  As
spaces, the networked publics that exist because of social media allow people to gather and connect, hang
out, and joke around. […] As social constructs, social media creates networked publics that allow people to
see themselves as a part of a broader community”.

49 Vale lembrar que, no livro em questão (BOYD, 2014), a autora lança suas atenções aos jovens conectados
em rede. As mesmas proposições e preocupações não deixam de ser válidas em relação a outras fases da vida
e a faixas etárias diversas.
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espalhado  e  descentralizado  de  ferramentas,  meios  de  comunicação  e  dispositivos

comunicacionais com os quais nos deparamos. Vale lembrar que a definição original de site de

rede social de Boyd & Elisson (2007) sublinhava sua fundamentação numa página web, o que

lhe  denotava  uma  grande  especificidade  enquanto  funcionamento  e  modo  de  acesso:

basicamente, naquele momento inicial, tais  sites só eram acessíveis diante da utilização de

navegadores para desktops ou notebooks; a preocupação com o acesso móvel, especificamente

por meio de celulares, só veio a ser ressaltada anos depois, com a ascensão do smartphone e

das  conexões  móveis  à  Internet.  Essa  ligação  à  web enquanto  plataforma,  portanto,

ressignifica-se diante da multiplicação de aplicativos instalados em dispositivos móveis, que

não são exatamente baseados na mesma estrutura tecnológica do que convencionamos por

World  Wide  Web mas,  nem por  isso,  deixam de  funcionar  adequadamente,  conectando as

pessoas. Se assim se dá, encontra-se, assim, uma razão de se considerar o conceito trazido por

Boyd, o qual nos permite enxergar, mesmo que sem tanta clareza, as diluições das fronteiras

da cultura digital e as transformações e desafios em todas as dimensões da vida cotidiana:

À medida que os  sites de rede social e outros gêneros de mídia social se
tornam cada vez mais difundidos, as distinções entre os networked publics e
o  público  em  si  se  tornarão  ainda  mais  borradas.  Assim,  as  dinâmicas
traçadas aqui não serão simplesmente restritas ao domínio do mundo digital,
mas, sim, parte da vida cotidiana50 (BOYD, 2011, p. 55).

A proposta de networked publics e sua visualização a diversas esferas e dimensões da

vida cotidiana nos leva a lidar com um conceito que abarca o aspecto genérico de “nenhuma

localização” das redes sociais por sites, aplicativos ou ambiências diversas ligadas à Internet.

Se considerarmos que os  sites de redes sociais  representaram uma espécie  de  upload das

relações sociais para ambientes técnicos, a massiva utilização de aplicativos e dispositivos

móveis que se baseiam nesse mesmo paradigma de ligações entre atores acaba por realocar,

numa dimensão cotidiana e corpórea,  tais  relações e suas implicações – ou um  download

desses elos. Essa dimensão para além de um computador específico e fixo já foi bem descrita

por  conceitos  como “espaços  híbridos”  (SOUZA E SILVA,  2006),  “espaços  intersticiais”

(SANTAELLA, 2007, 2008) e “espaços informacionais” (LEMOS, 2008) – inclusive com a

metáfora de movimentos de  upload e  download na representação de fases (LEMOS, 2009).

De maneira geral, essas expressões mostram a dificuldade de delinear quaisquer fronteiras

50 Tradução  nossa  de  “As  social  network  sites  and  other  genres  of  social  media  become  increasingly
widespread, the distinctions between networked publics and publics will become increasingly blurry. Thus,
the dynamics mapped out here will not simply be constrained to the domain of the digital world, but will be
part of everyday life”
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entre  ambientes  físicos  e  digitais,  bem como a  ocorrência  simultânea  de  práticas  sociais

diversas em ambas as dimensões, especialmente tendo em vista a conexão móvel à Internet

enquanto interface de acesso a redes e conteúdos diversos. Assim, esse espaço intersticial é

criado pela conexão de mobilidade e comunicação e materializado por redes
sociais desenvolvidas simultaneamente em espaços físicos e digitais.  São,
acima de tudo, espaços móveis, isto é, espaços sociais conectados que são
definidos  pelo  uso  de  interfaces  portáteis  como  os  nós  da  rede
(SANTAELLA, 2007, p. 21-22).

Se nos perguntarmos onde se encontram os sites de redes sociais hoje, a melhor resposta

a  contento  seria  dizer  em lugar  nenhum,  mas  em todos  os  lugares  ao  mesmo tempo.  A

popularização da conexão móvel não apenas dialoga com a espacialidade, com a localização

dos objetos ou de pessoas e com movimentação pelos lugares, mas também complexifica o

acesso  a  redes  diversas  por  meio  de  um  dispositivo  fixo,  configurando  essa  dita

intersticialidade ou hibridação: “um espaço intersticial ou híbrido ocorre quando não mais se

precisa 'sair' do espaço físico para entrar em contato com ambientes digitais” (SANTAELLA,

2007, p. 21), o que ressalta a disponibilidade e ubiquidade das tecnologias em rede. Conforme

diz Lemos, “se a mobilidade era um problema na fase do upload do ciberespaço […], na atual

fase  do  download […],  a  mobilidade  é  uma  oportunidade  para  usos  e  apropriações  dos

espaços para diversos fins” (2009, p. 91-92). Seguindo por esse raciocínio, uma vez que não

se necessita acessá-las propriamente dito a partir de um navegador num computador, mas de

dispositivos móveis em geral e a partir de aplicativos, não faz tanto sentido que pensemos tais

redes  especificamente  como  sites,  mas  tão  somente  como redes.  E  a  ideia  de  networked

publics dá conta das características, funcionalidades e dessa abrangência cotidiana, embora

seja imprecisa, vaga, abrangente demais.

Para chegar às suas considerações, Boyd parte de uma observação sobre as qualidades

estruturais e funcionais que os networked publics apresentam e sobre as affordances51 que eles

trazem consigo, propondo  que compreendamos como as tecnologias em rede trazem novos

desafios e oportunidades para a vida social e para as interações cotidianas. Em seus dizeres,

51 O termo  affordance foi descrito por James Gibson, em  The Ecological Approach to Visual Perception, e
bastante popularizado por Donald Norman em O design do dia a dia, sendo amplamente adotado por estudos
em interação humano-computador (IHC) e no design de produtos. Boyd mostra-se ciente de que a palavra é
problemática e criticada por pesquisadores diversos, como aqueles ligados às escolas de origem crítica, mas
resolve adotar a expressão diante da designação bastante pontual sobre direcionamentos que certos recursos
e características proporcionam aos usuários (que tem a ver com o sentido do verbo to afford, no sentido de
oferecer, dispor, possibilitar). Além disso, na medida em que a palavra não encontra uma tradução adequada,
não sendo nem mesmo traduzida na sua edição brasileira, preferimos também trazê-la aqui em seu formato
original, na língua inglesa.
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esse conjunto de oportunidades e desafios proporcionados pelas  affordances dos  networked

publics são a persistência, a visibilidade, a espalhabilidade e a buscabilidade52. Basicamente,

cada uma dessas expressões descreve ações possíveis da seguinte maneira:

(a)  A  persistência refere-se  à  tendência  da  informação  ser  gravada  e  continuar

arquivada, o que impõe implicações diversas aos usuários – como a recuperação de antigos

dados que já nem mais fazem sentido para a vida de certa pessoa. Uma das principais é que

ela desvirtua até mesmo o planejamento de algumas ferramentas: levando em conta que o

conteúdo não será destruído ou irá se deteriorar naturalmente, os mecanismos desenvolvidos

para uma conversação em tempo real, por exemplo, podem vir a ser utilizados de maneira

assíncrona. Especificamente em relação à nossa investigação, os  dados deixados nas redes

estudadas são persistentes, e essa é uma qualidade herdada dos  sites de redes sociais e se

apresenta em todos os nossos exemplos. A rigor, check-ins feitos ou fotos publicadas há dois

ou três anos não se apagam automaticamente.  É sempre possível recuperar esses dados, a

despeito  da  proposta,  o  que  leva  a  questões  cruciais  a  respeito  da  privacidade  e  do

gerenciamento da própria impressão. O que podem dizer os dados do passado recuperados no

presente? Que implicações eles terão para possíveis pessoas afetadas com essa recuperação?

Essas  inquietações  nos  levaram  a  criar,  em  nosso  questionário  aplicado,  determinadas

questões que examinassem a preocupação com dimensões privativas – e, consequentemente, o

que isso afetava quanto às ações das pessoas diante dessas redes.

(b) A visibilidade diz respeito ao potencial de um conteúdo atingir um amplo público

maior do que aquele imaginado inicialmente – por exemplo, se alguém pensa em publicar

algo para dialogar com seus familiares mais próximos,  a priori não há muito o que impeça

daquelas  informações  chegarem  a  parentes  distantes.  Essa  característica  está  implicada

diretamente nas configurações de privacidade que os usuários precisam acertar para ter seus

conteúdos  sob  controle  imediato.  Conforme  nos  adverte,  “nos  networked  publics,  as

interações  são  usualmente  públicas  por  padrão  e  necessitam  algum  esforço  para  serem

privadas”53 (BOYD,  2014,  p.  12).  A rigor,  a  mesma  inquietação  está  situada  quanto  à

visibilidade dos dados georreferenciados. Uma vez que a proposição dos objetos estudados é a

52 Em momento  anterior  (BOYD,  2011),  a  autora  se  utiliza  dos  termos  replicability (replicabilidade,  em
tradução livre) e  scalabitliy (escalabilidade) para se referir, respectivamente, à facilidade de duplicação de
um  conteúdo  e  à  possibilidade  de  um  conteúdo  ultrapassar  as  audiências  que  cercam  um  ator  mais
imediatamente (por exemplo, alguns contatos mais íntimos). Apenas mais recentemente (BOYD, 2014) é
que sistematiza essa outra classificação, com as ideias de visibilidade e espalhabilidade.

53 Tradução nossa para “In networked publics, interactions are often public by default, private through effort”.
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de colocar em pauta os elos sociais atrelados às movimentações espaciais, não há qualquer

sentido em tornar tais dinâmicas privadas por padrão. Assim, as realizações efetuadas num

dado  aplicativo  nem  sempre  encontram  facilidade  ou  possibilidade  de  controle  sobre  os

próprios dados. Um exemplo contundente está no Swarm: em nossos testes, não encontramos

opção de realizar um  check-in  privativo (como ocorria em versões antigas do Foursquare):

essa marcação acaba ficando visível para a lista de amigos, com a possibilidade máxima de

ser apagada após sua realização. Na melhor das hipóteses, configurações de privacidade estão

disponíveis, mas não muito fáceis de serem acessadas.

(c) A espalhabilidade refere-se à facilidade com que um conteúdo pode ser espraiado

por meio de simples botões já programados com essa função (“repostar” ou “compartilhar”,

por  exemplo).  Junto  à  visibilidade,  a  modularidade  dos  dados  digitais  nos  leva  à

espalhabilidade das informações. Todos os nossos exemplos possuem a opção de integração

com outras redes sociais digitais, podendo “levar” para outro ambiente (e recontextualizá-lo,

pois) aquilo que foi publicado ou efetivado em outro aplicativo distinto. Essa é uma operação

que  nos  leva  a  considerar  que  informações  de  localização  necessitam  de  contexto  de

interpretação e  alguma exibição  pública  para  fazer  certo  sentido  (debatemos  isso  quando

apresentamos as  motivações  para  marcações  georreferenciadas)  –  o que apenas  ressalta  a

natureza de construção e leitura social do espaço. Além disso, esse recurso, que pode ser um

facilitador das interações em rede, pode ocasionar problemas a depender da situação vivida,

uma vez que tal função pode levar uma imagem ou um texto, pensados originalmente para

uma  audiência  específica,  a  alcançar  um  público  maior  do  que  o  imaginado  –  e

potencialmente heterogêneo, com opiniões divergentes, por exemplo. O potencial de espalhar

um  conteúdo  implica  também  no  questionamento  sobre  a  originalidade:  de  onde  nasce

determinada informação ou conteúdo publicado? Além disso, ao nosso ver, existe uma não tão

clara intenção do Facebook em capturar os dados deixados no Instagram (diante da aquisição

desse produto por aquela rede,  explicado adiante),  de modo que venha a ter  informações

georreferenciais  com as  quais  possa  traçar  novos  planos  de  negócio.  Esse  procedimento

representa uma grande utilidade em termos de processamento de dados e reconhecimento de

padrões culturais, se pensarmos em termos de Big Data e mineração de dados.

(d) Por fim, a  buscabilidade denota que o que é posto publicamente num  networked

publics, poderá ser, posteriormente, buscado por recursos de pesquisa. Essas buscas, em geral,

eliminam  as  pistas  contextuais,  aponta  a  autora,  dificultando  a  leitura  adequada  daquela
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informação encontrada e propiciando possíveis “olhares  inquisitivos” sobre as pessoas  (e,

claro, sobre o que elas publicaram em seus passados). Essa  parece ser a  affordance menos

proeminente nos objetos que estudamos. Alguns itens digitais são passíveis de mineração,

coleta e análise, especialmente com a integração com outras redes54, mas nem todas as opções

de busca nos aplicativos estudados dão conta da procura por rastros pessoais – na melhor das

hipóteses,  é  possível  procurar  por  indivíduos  específicos  e  por  tags,  que  atuam  como

aglutinadores de conversações e publicações diversas. O comportamento dos usuários,  em

geral, em torno de redes e serviços baseados em localização, não parece estar pautado para

além do imediatismo, e nenhuma grande preocupação quanto às possibilidades futuras  de

busca e recuperação de determinadas informações aparece de maneira premente.

Boyd ressalta que nenhuma dessas características são exatamente novas ou exclusivas:

muitas das ferramentas e dos meios de comunicação mais tradicionais já apresentam algumas

dessas qualidades, como uma simples carta (que não irá se deteriorá num tempo curto, por

exemplo).  Mas é  necessário  notar  que  as  funcionalidades  e  os  potenciais  das  tecnologias

digitais são, nos networked publics, postos em ligação ou sobreposição. A novidade, sustenta a

autora, apresenta-se na forma como os ambientes eletrônicos de redes sociais oferecem esses

recursos,  o  que  acaba  por  introduz  dinâmicas  inéditas  com  as  quais  os  usuários  devem

aprender a lidar (BOYD, 2011). São elas:

(a)  Audiências  invisíveis:  nem todas  as  pessoas  sabem exatamente  com quem estão

falando ou com quem podem vir  a falar.  Não se trata de desconhecermos completamente

quem se encontra do outro lado de um dispositivo infocomunicacional: trata-se de perder a

dimensão ou o controle da emissão de certa mensagem. Diferente de interações face a face,

nas  interações  em rede  o  conteúdo  acessado  pode  não corresponder  com exatidão  à  sua

origem ou autoria, podendo ter sido retirado de contexto por meio da espalhabilidade à qual

ele  se  encontra  exposto.  Uma vez  realocado,  tal  conteúdo  poderá  ser  acessado  por  uma

audiência impossível de ser antecipada e mesmo difícil de ser detectada.  Virtualmente, esse

desafio se encontra em todos os objetos estudados. Por outro lado, factualmente, pudemos

verificar  que  as  pessoas  se  utilizam de  estratégias  específicas  para  ter  controle  sobre  os

próprios conteúdos e manter certa consciência de quem as acompanha. Esse procedimento no

54 Um exemplo disso se encontra em Sousa & Florentino, 2015.
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geral diz respeito não só à privacidade (quanto às movimentações realizadas e os lugares

visitados) como também a um gerenciamento de impressões (como elas desejam ser vistas a

partir da própria espacialidade).

(b)  Contextos  colapsados:  a  possibilidade  de  um  conteúdo  ser  buscado,  acessado,

recontextualizado  e  visto  por  outras  audiências  implica  em  quebras  de  qualquer  divisão

espacial,  temporal  ou social  imaginado pelos  atores sociais  –  o que pode comprometer  o

significado  das  mensagens  publicadas.  Quando  alguém  publica  algo  nessas  redes,  a

inexistência de impedimentos para o espraiamento daquele conteúdo faz com que ele não

apenas  atinja  audiências  invisíveis  como  também  encontre  contextos  diferentes  de

conversação –  e  pessoas  diferentes  em contextos  diferentes  acabam entrando em colapso

diante de uma proposta de diálogo. Também buscamos problematizar esse desafio em nossa

pesquisa.  A priori, os objetos estudados não apresentam grandes dificuldades em relação à

essa manutenção de contextos (especialmente por conta de suas propostas bastantes claras),

tanto que foi possível verificar que os participantes de nossa pesquisa traçam diversas ações

para manter controle sobre os conteúdos e sobre as interações. A forma como redes distintas

se  diferenciam  em  propostas  também  diferentes  já  cria,  de  antemão,  uma  separação  de

públicos e conversações. Se pensarmos nas tendências de outros tipos de dispositivos móveis

(como óculos digitais, relógios inteligentes, pulseiras sensórias etc.) é possível que tenhamos

de considerar que cada um desses objetos formata territorialidades específicas para o controle

dos contextos, as quais, claro, podem ter “portas” de conectividade e diálogo para integração

de dados, mas se constituem numa paisagem midiática própria. Assim, a modelagem de redes

instantâneas (a exemplo de aplicativos voltados à formação de novos laços amistosos tendo

por base a localização momentânea) pode trazer outros desafios ao criar contextos efêmeros e

que se sustentem primordialmente pela espacialidade.

(c)  Fronteiras borradas: as fronteiras entre o que é público e privado ficam borradas,

dificultando,  assim,  o  controle  sobre  as  próprias  interações.  De  certa  forma,  todas  as

affordances já detalhadas anteriormente incidem diretamente sobre este último ponto: uma

vez que os conteúdos podem ser arquivados  ad infinitum, recontextualizados, espalhados e

buscados, o que antes tinha uma dimensão privativa pode, em outro momento, vir a cair numa

espécie de domínio público sem controle. Mas, mais uma vez, esse é um desafio que não

parece encontrar tantos problemas na prática. Existe, virtualmente, a implicação de um dado
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georreferenciado sair de uma rede e ir para outra e ter outro significado, mas tanto os serviços

estudados quanto as respostas de nossos participantes mostram que existem procedimentos

próprios a fim de evitar que as fronteiras se esvaneçam além do borrado em que se encontram.

Vale  frisar  que  affordances de  qualquer  natureza  não  são  determinantes  nem

preconcebem comportamentos55.  Quando as descrevemos e detalhamos, buscamos mostrar

que, hipoteticamente, as pessoas não necessariamente agirão de formas específicas diante de

tais particularidades, mas que irão (ou terão de aprender a) dialogar com funcionalidades e

características formais desses ambientes (e aplicativos). 

[…]  participantes  [de  sites de  redes  sociais]  estão  implícita  ou
explicitamente lidando com essas  affordances e dinâmicas como uma parte
central  de  suas  atuações.  Em  essência,  as  pessoas  estão  aprendendo  a
trabalhar com as limitações e as possibilidades da arquitetura mediada, da
mesma forma como elas sempre tiveram de aprender a navegar estruturas
como parte de suas vidas diárias56 (BOYD, 2011, p. 55).

No  nosso  caso  específico,  ao  lidarmos  com  aplicativos,  ultrapassamos  os  desafios

interacionais  em termos  de  sites.  Ou  seja,  o  público  utilizador  de  dispositivos  móveis  e

aplicativos baseados em localização não apenas precisa lidar com affordances e desafios de

um ambiente eletrônico (notoriamente um site ou uma ambientação no próprio telefone, por

exemplo),  como  também  precisa  dialogar  com  seu  entorno  e  todas  as  suas  constrições,

etiquetas e demais solicitações. As dinâmicas próprias desse cenário são discutidas quando da

apresentação de nossa pesquisa de campo.

Além  disso,  ao  pensar  o  conceito  de  networked  publics, Boyd  projeta  que  as

affordances e  as  dinâmicas  observadas  em  sites de  redes  sociais  acabam  se  tornando

pervasivas,  espalhando-se  para  outras  mídias  e  formas  diversas  de  estarmos  conectados,

ressaltando que, juntas, acabam podendo ser um quadro analítico para investigações em geral.

É  exatamente  por  conta  desse  espalhamento  de  dinâmicas  e  affordances,  assim como os

desafios  interacionais  que  daí  decorrem,  que  buscamos  realizar  essa  leitura  sobre  os

networked publics e  sites de redes sociais na Internet. O espalhamento visto por Boyd nos

55 Uma garrafa de água pode ter estrias que proporcionem maior atrito, tanto quanto uma xícara tem uma asa
que traga maior segurança diante da temperatura da bebida. Mas ninguém, efetivamente, precisa segurar
esses objetos da maneira como eles foram projetados. Igualmente, ninguém precisa usar objetos digitais da
forma única como foram programados.

56 Tradução nossa de “[…]  participants are implicitly and explicitly contending with these affordances and
dynamics  as  a  central  part  of  their  participation.  In  essence,  people  are  learning  to  work  within  the
constraints  and  possibilities  of  mediated  architecture,  just  as  people  have  always  learned  to  navigate
structures as part of their daily lives”.
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leva a pensar que a discussão aqui posta em jogo aborda pontos importantes para pensarmos

naquilo  que  consideramos  uma  etapa  posterior  a  sites de  redes  sociais:  as  redes  sociais

baseadas em localização.

3.3 REDES SOCIAIS BASEADAS EM LOCALIZAÇÃO

De  Souza  e  Silva  (2006),  Santaella  (2007)  e  Lemos  (2008),  ao  expressarem  a

indefinição de fronteiras, anteciparam, de maneira similar a Boyd (2011), o espalhamento das

tecnologias em rede para além de um computador físico ou um dispositivo específico: as

conexões, de fato, encontram-se em todos os lugares e não existe um aspecto mais “real” que

outro  nas  formas  como  interagimos  diante  dessas  conexões.  Mas  apesar  de  todo  um

movimento  anterior  propor  novas  fruições  a  partir  do espraiamento  tecnológico  em geral

(lembremos  da  noção  de  ubiquidade  e  computação nas  coisas  e  nos  lugares),  a  ideia  de

mobilidade atrelada aos elos sociais só se dá efetivamente com os conceitos de redes sociais

móveis e de redes sociais baseadas em localização. Mais que uma descoberta em si, contudo,

essa  é  uma expressão  que dá  conta  da  maneira  como as  conexões  sociais  saíram de  um

patamar etéreo (o dito ciberespaço) para dialogar com a espacialidade e a corporeidade do

cotidiano, propondo uma releitura do encontro entre elos sociais das pessoas e suas práticas

pessoais.

Redes sociais baseadas na localização são serviços que conectam seus usuários entre si,

utilizando-se  de  listas  de  contatos  e  pondo-os  em  consciência  espacial  mútua.  Lemos

conceitua  redes  sociais  móveis  como  “sistemas  de  localização  de  pessoas  criando

possibilidades de encontro e/ou troca de informação em mobilidade através de smartphones”

(2009, p. 95). Essa perspectiva dá conta tanto da viabilidade do encontro presencial, mesmo

que fortuito,  não planejado (ou até proposto pelo próprio sistema em questão),  quanto da

contextualização de informações a depender da localização das pessoas e seus dispositivos

móveis – o que coloca o espaço como um mediador não só das relações sociais como também

dos vários consumos possíveis em termos de notícias e busca por lugares, por exemplo.

  Sutko  &  De  Souza  e  Silva  (2011)  utilizam  a  expressão  locative  mobile  social

networking (LMSN, ou rede social móvel-locativa, em tradução livre) para designar aquelas

aplicações que mapeiam relações sociais no espaço físico. De maneira similar, Gordon & De

Souza e Silva (2011) falam de  location-based social network (LBSN) para descrever redes

similares a Facebook ou Twitter, mas com a localização sendo o ponto crucial de interação
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entre  as  pessoas  envolvidas.  Já  em  trabalho  anterior,  De  Souza  e  Silva  &  Frith  (2010)

estabelecem diferenças entre as noções de MSN (redes sociais móveis, em tradução livre do

inglês mobile social networks) e as já citadas LMSN, argumentando que essas últimas, mais

que aquelas primeiras, desafiam a lógica tradicional das redes por apresentarem novas formas

de mediação de elos sociais por meio das tecnologias móveis.

O trabalho em questão (DE SOUZA E SILVA & FRITH, 2010) faz um breve apanhado

histórico, mostrando como alguns dispositivos em rede podem criar e modelar elos sociais

(situando a configuração de redes sociais móveis, portanto) sem, no entanto, estabelecer a

localização como mediador principal dessas relações. As efêmeras  smartmobs cunhadas por

Rheingold (2002) ou a configuração de redes  bluetooth (já citadas no capítulo anterior) são

exemplos de como coletivos ou redes sociais podem se formar sem necessariamente ter uma

contextualização espacial específica (sem um sentido histórico, como um lugar, ou sem uma

exatidão espacial, como é o caso da localização) e mesmo sem ter o aspecto permanente dos

sites de redes sociais. Contudo, não deixam de apresentar certa mobilidade tendo em vista a

forma como prescindem da fixação.

Ainda que De Souza e Silva & Frith (2010) realizem um apanhado interessante sobre o

histórico e a utilização do conceito de rede (frisando inclusive a relação intrínseca entre redes

de transporte e os modos de deslocamento da informação na comunicação), a discussão que

interessa para este capítulo se situa na diferenciação que fazem entre as MSN e as LMSN.

Para os autores, redes sociais móveis (MSN) se formam à medida em que as pessoas (ou seja,

os  nós  dessa  rede)  ganham  mobilidade  (em  termos  de  comunicação)  por  meio  de  seus

dispositivos comunicacionais móveis. Isso fica claro na disponibilidade da condição móvel

quando  duas  ou  mais  pessoas  interagem  por  meio  do  celular,  por  exemplo,  mas  não

estabelecem qualquer relação com o lugar em que se encontram – nesse caso, fica explicitado

a dimensão de mobilidade mas não o aspecto locativo no uso de tais dispositivos. Embora

cada uma delas esteja localizada, o espaço serve apenas como um contexto genérico (que

responde adequadamente  à  pergunta  “onde você  está?”)  e  um espaço alocável  necessário

(ninguém pode estar em “lugar nenhum”, afinal), mas não chega a atuar como um produtor de

dados que interfira  direta e  ativamente na conversação57. Lembremo-nos de que, tomando a

57 Há  situações,  claro,  que  requerem  etiquetas  específicas,  como  conversações  em  ambientes  reclusos.
Discussão como essa vemos em Moores (2012), com o exemplo de pessoas falando ao celular num vagão do
trem. Mas esse é um tipo de caso em que a localização não é exatamente disposta em rede, e é o contexto ali
construído e sustentado pelos atores sociais que determina ou, pelo menos enquadra, os comportamentos
aceitos.
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perspectiva  de  Kitchin  &  Dodge  (2011),  o  espaço  de  que  falamos  não  é  apenas  uma

informação  que  contextualiza  e  situa  mas,  sobretudo,  quando  transformado  em  código,

interfere nas práticas sociais como um todo.

No entendimento  de  De  Souza  e  Silva  & Frith  (2010),  as  redes  sociais  móveis  se

caracterizam por quatro pontos principais:  (1) os nós (as pessoas) convergem em espaços

físicos (como é o caso das  smartmobs, que necessitam de uma concentração física de seus

participantes para o devido reconhecimento – do contrário, conceitualmente, elas nem chegam

a se concretizar);  (2) as  articulações  para tais  concentrações  se  dão por  meio de espaços

eletrônicos acessados por interfaces móveis ou via  web para somente depois se atualizarem

num patamar físico; (3) as redes formadas são efêmeras e tendem a se dispersar rapidamente

(ou seja, não possuem aquele caráter de manutenção automática e permanente dos elos que já

frisamos com os sites de redes sociais); e (4) possuem uma natureza de interação de “vários-

vários”, e não de via dupla, como é o caso de duas pessoas conversando pelo celular. Vistas

em conjunto,  essas  características  apontam a  eclosão  de  redes  sociais  móveis  como  um

movimento  que  coloca  as  pessoas  em  mobilidade  num  virtual  fluxo  de  comunicação,

liberando-as de um lugar específico, como o que acontecia diante das cartas ou dos telefones

fixos.

Por  que  a  caracterização de  redes  sociais  móveis  nos  importa?  Mais  que  colocar  a

localização  em jogo,  as  MSN,  especialmente  no  modo  paradigmático  como  eclodem em

reuniões breves, como as smart ou flashmobs, negam o “estar fixo” ao passo que afirmam o

“posso me mover” (e também a continuidade da comunicação e da interação). No entanto, o

foco principal dessas redes não é a de dispor ou tornar visível a localização dos fenômenos, de

objetos ou das pessoas. Em vez de se utilizar do espaço como um dado informacional, as

MSN o tomam como um palco de ocorrência efêmera, sem uma leitura informacional dele –

ou,  como  frisam  os  autores,  as  MSN  não  são  sensíveis  à  localização58.  E  toda  nossa

preocupação, nessa tese, dá-se num outro sentido: nossa pergunta não é, simplesmente, como

as pessoas se utilizam de conexões e tecnologias em rede para se mobilizar e continuar se

comunicando, nem como elas se comunicam em mobilidade para atingir determinado fim; é

58 De Souza e Silva & Frith (2010) utilizam, de maneira recorrente, a expressão “location-aware”. Ainda que o
termo awareness seja traduzível como “consciência”, nossa discussão teórica não viabiliza que assumamos
que  dispositivos  eletrônicos  estejam  concientes  sobre  a  espacialização  e  a  localização.  Nesse  sentido,
preferimos adotar o termo “sensibilidade” a fim de evitarmos mal-entendidos.
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como elas se utilizam da localização (o que é resultado paradoxal, a um só tempo, tanto da

mobilidade quanto do estar parado) para atribuir-lhes sentidos interacionais em suas redes. É

nesse ponto que surgem as LMSN.

As LMSN, ou redes sociais móveis-locativas, ganham destaque diante da eclosão do

GPS e dão ênfase ao modo como as pessoas podem ser conectadas perante a sensibilidade de

dispositivos móveis à localização. Nesse sentido, elas não necessariamente irão se encontrar e

convergir num espaço físico (ainda que haja tal possibilidade). Além disso, o lugar, mais do

que o objetivo final das articulações sociais, é o meio pelo qual estas se dão. Assim como

quanto às MSN, podemos traçar quatro outras características das LMSN, que vão de encontro

às das MSN. São elas: (1) nas LMSN, a organização das conexões pessoais se dá em espaços

híbridos, na medida em que ambiências eletrônicas são acessadas e reconfiguradas diante de

um diálogo constante com o espaço; (2) as redes formatadas não são efêmeras, como as do

tipo  smartmob, e os contatos interpessoais têm permanência, uma vez que os usuários são

uma parte constante (e necessária) daquela ambiência híbrida na qual eles entram por meio de

login;  (3)  as  informações  geográficas  não se referem apenas  a  lugares  específicos  (como

quando um dispositivo reage informacionalmente a uma localização), mas o rastreamento de

dados também se dá em relação às pessoas e como elas se movem no espaço e no tempo; e (4)

as LMSN dão ênfase aos caminhos e ao espaço que se formam entre os nós dessas redes, o

que significa perceber os sentidos e as relações entre as pessoas.

Em suma,  redes  sociais  móveis  (que  apenas  possuem um aspecto  de  mobilidade  e

convergem para um lugar como uma finalidade) e redes sociais móveis-locativas (que tomam

obrigatoriamente  a  relação  com o  lugar  como  uma dimensão  de  fruição  e  meio  para  as

interações) apresentam propostas divergentes quanto às apropriações sociais.

Em contraste com uma rede social móvel [MSN], em que os nós usam uma
tecnologia  para  acertar  um destino  final,  os  nós  ativos  das  redes  sociais
móveis-locativas [LMSN] sabem onde estão localizados outros nós e podem
ajustar a própria movimentação no espaço de acordo com esse dado59 (DE
SOUZA E SILVA & FRITH, 2010, p. 491).

Isso significa que o encontro face a face não é a finalidade última das LMSN: ele é uma

possibilidade de ocorrência, mas não precisa atualizar sua própria virtualidade, como no caso

das  smartmobs. A proposta central desse tipo de rede (que, afinal, acaba se traduzindo em

criações de aplicativos para celulares) é a consciência espacial entre os atores (os nós da rede)

59 Tradução nossa para “In contrast  to an MSN, where nodes use mobile technology to coordinate a final
destination, LMSN nodes currently active in the network know where other nodes are located at all times
and may adjust their movement in space accordingly”.
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e as consequentes leitura, interpretação e negociação de sentidos entre esses nós (o que nos

leva às interações entre eles). Nesse caso, a informação sobre a localização não toma tanto o

imediato  como uma dimensão crucial  para  as  interações:  ela  pode  ser  disposta  de  modo

assíncrono, para posteriores releituras e conversações.

Na medida em as LMSN dão importância às relações das pessoas com a espacialidade

(e não apenas tomam um lugar como destino final), uma série de proposições interacionais

surgem diante da consciência mútua do espaço – e, nesse caso, ao assumirmos a ideia de

consciência, estamos falando de pessoas cientes das movimentações de seus pares. Temos

assim, com esse tipo de rede e funcionalidade, pelo menos dois recursos inéditos até então: (1)

uma virtual localização automática dos usuários – que, de certa forma, assumem o preço e os

riscos  de  estarem  numa  ambiência  que  os  monitora  constantemente  (o  que  pode  causar

problemas  diversos  de  privacidade  e  confiabilidade,  como  veremos  a  seguir);  e  (2)  essa

localização resultada de monitoramento cria uma abertura à sua própria representação em

tempo real num mapa – o que apenas enriquece ou complexifica essa consciência das pessoas

sobre  a  localização  de  seus  contatos.  Juntas,  essas  duas  novidades  trazem  diversas

implicações  em  torno  das  LMSN,  tais  como  vigilância  (de  órgãos  estatais  ou  empresas

particulares realizando monitoramento) e exclusão social (na medida que haja pessoas sem

poder de mobilidade ou de compra diante de dispositivos móveis adequados), se tomamos

uma perspectiva crítica, ou diálogos com a localização (informações e interações baseadas na

dimensão locativa) e novos modos de coordenação espacial com amigos e familiares (lidamos

com territorialidades pessoais), se tomamos um ponto de vista diametralmente oposto.

Para esse tipo de serviço e de redes, diversas outras nomenclaturas foram dadas por

outros pesquisadores60. Não nos parece útil, contudo, percorrer todas essas definições, uma

vez que, no geral,  elas dão conta das mesmas finalidades ou formas de funcionamento: a

localização  como  cerne  para  as  atuações  e  elos  sociais  e  a  distribuição  de  dados

georreferenciais para os nós das redes individuais. Adotamos por ora, então, o termo  rede

social baseada em localização para dar conta dessa dinâmica central entre os atores em rede e

frisar nosso foco de preocupação: a localização posta em rede (quando ela se integra a redes e

aplicativos diversos), e não a rede, simplesmente, posta em localização (como no caso das

smartmobs).

60 Por exemplo, GeoSNS (VINCENTE et al., 2011), Mobile Social Software (THOM-SANTELLI, 2007), 
Location Sharing Services (CHENG et al., 2011), Mobile Geotagging (HUMPHREYS & LIAO, 2011) e 
Mobile Social Media (HUMPHREYS, 2013) são alguns dos termos que encontramos em nossa revisão 
bibliográfica, todos com indicativos de similaridade entre si quanto aos objetos que descrevem.
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Em linhas gerais, as redes baseadas em localização funcionam por meio da coordenação

entre seus usuários, os quais podem visualizar a si mesmos contextualizados no espaço – um

bairro ou uma cidade, por exemplo. Essa é uma condição que nos leva a uma compreensão do

espaço distinta daquela que temos a partir  de palavras,  de coordenadas geográficas ou de

representações genéricas, como mapas e atlas. O espaço visualizado e posto em perspectiva

(de cima, por exemplo, como uma espécie de olho de deus) nos traz a percepção de que ele

importa em termos de vivência cotidiana, não apenas por seus significados simbólicos (os

quais vêm a configurar  a noção de lugar),  mas também por sua situação relacional:  estar

localizado espacialmente significa, afinal, que não se está em qualquer lugar, o que nos é

importante para uma base comunicacional e interacional entre dois ou mais atores. Se antes,

nos dizeres de Boyd & Elisson (2007) eram as listas de contatos que contextualizavam um

determinado perfil num site de redes sociais, agora a localização temporária e os registros de

movimentação,  aliadas  a  esses  elos  sociais  visíveis,  também  ajudam  a  criar  essa

contextualização e dão pistas para interpretações interacionais.

Se observadas como um passo além dos sites de redes sociais, as redes sociais baseadas

em localização acabam estabelecendo outras formas de interação entre os laços observáveis

em sites como Facebook, ao se atualizarem e ao colocarem num patamar de materialidade e

corporeidade  (FARMAN,  2012)  as  dinâmicas  já  observadas  naqueles  ambientes  prévios.

Quando falamos que as redes sociais baseadas em localização atualizam as conexões antes

ocorridas  e  visualizadas  em  sites específicos,  falamos  do  vínculo  (re)estabelecido  com a

prática espacial cotidiana e das interferências que os lugares podem ter sobre essas relações.

Todos os quatro serviços estudados nessa tese podem utilizar o perfil pessoal de alguém no

Facebook ou no Twitter para traçar as formatações iniciais dos elos sociais naquela nova rede.

Em vez de sugerir novas amizades, os aplicativos que buscam utilizar a localização como

fruição entre seus membros tratam de reestabelecer elos já configurados em outra ambiência,

num reconhecimento de que a espacialidade e  a localização têm um caráter  social,  e não

apenas numérico, cartesiano. Isso nos leva a entender que as relações interpessoais de caráter

local continuam sendo percebidas como importantes, tanto quanto os valores culturais dos

lugares contam para as relações pessoais, e isso mesmo com a possibilidade sempre presente

do contato mediado.
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3.4 INTERAÇÕES BASEADAS EM LOCALIZAÇÃO

Feitas as discussões teóricas sobre redes sociais na Internet e redes e serviços baseados

em localização, trazemos a seguir um levantamento resumido sobre dinâmicas interacionais

baseadas  em  localização,  efetuado  a  partir  de  revisões  bibliográficas  ao  longo  de  nossa

pesquisa. Essas constatações nos auxiliaram na elaboração final do questionário aplicado ao

público respondente e ajudam a visualizar uma compreensão geral sobre como as pessoas

utilizam e criam sentido às suas ações a partir da localização em rede.

Esse conceito de “baseado em localização” tem, em anos recentes, suscitado bastante

inquietação em diversos campos de estudo no sentido de se buscar compreender algumas das

lógicas de operação que as circulam. Vários pesquisadores também as utilizam de modo a

coletar dados dispostos publicamente (e devidamente anonimizados) com os quais se possam

realizar leituras sobre dinâmicas de movimentação ou de interações relacionadas ao espaço e

ao  tempo.  Alguns  exemplos  são:  Cranshaw  et  al.,  (2012),  que  buscam  visualizar  a

complexidade da vida urbana tendo por base os rastros deixados em redes sociais baseadas na

localização;  Silva  et  al.,  (2013),  com  estudo  no  qual  apresentam  um  sensoriamento  de

fotografias no Instagram em relação às suas marcações geográficas; Nabian et al. (2013), que

exploram modos de produção de dados relacionados à prática espacial urbana; e Florentino,

Rocha & Corso (2014), que utilizam métodos de análise de redes para compreender dinâmicas

de conversações relacionadas a espaços públicos. Várias considerações se encontram mais

elaboradas em Sousa (2013). A partir de nossa revisão bibliográfica, propõe-se a seguir um

resumo daquilo encontramos, tendo em vista aspectos sublinhados por esses estudos.

3.4.1 MOTIVAÇÕES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES DE USO

Em geral, a literatura revisada indica que as dinâmicas de interação que rodeiam redes

sociais baseadas em localização envolvem não apenas a sensibilidade à proximidade como o

reconhecimento de esferas sociais de intimidade variável. Isso significa que as pessoas que

utilizam serviços baseados em localização buscam criar sentidos (ou já se baseiam em alguns

já estabelecidos) para os lugares e suas localizações e para o modo como dialogam ou se

articulam com seus amigos, familiares etc. (DUFFY, 2011). Esses sentidos se pautam não só

no  envolvimento  com  pessoas  conhecidas  (LINDQVIST  et  al.,  2011)  como  na  devida
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contextualização de informações georreferenciadas (CONSOLVO et al., 2005), e nos leva à

compreensão de que não é a localização de qualquer pessoa que é válida, da mesma forma

como não é para qualquer um que a localização de alguém será de interesse imediato.

Em outras palavras, essas pesquisas em conjunto indicam que, para os usuários de redes

baseadas  em  localização,  suas  movimentações,  uma  vez  postas  em  circulação  em  rede,

precisam se mostrar úteis ou, minimamente, fazer sentido para aqueles que irão visualizá-las –

ou  seja,  não  são  apenas  publicizadas  sem que  se  tenha  em mente  algum significado  ou

compreensão possíveis.  Uma vez julgada inútil  ou incompreensível,  a  tendência apontada

pelas referidas pesquisas é a de desistência ou readequação da ação comunicativa-interativa –

em outras palavras, a marcação georreferenciada pode nem chegar a se concretizar se não

houver uma audiência mais ou menos clara a quem se destine. Esse é um dado que, quando

posto em perspectiva, contrapõe-se a argumentos críticos que versam radicalmente sobre a

fragilização  da  privacidade  em  networked  publics:  ela  mesma  é  o  resultado  de  uma

contextualização e negociação entre pares, e seu suposto fim não deve se dar apenas por uma

explosão de informações georreferenciadas publicadas em rede. O teor privativo ou possíveis

desconfortos que as interações podem sofrer com informações georreferenciadas não parecem

ter um papel preponderante no modo com essas dinâmicas são realizadas, conforme indicam

pesquisas,  mas  não  deixa  de  ser  considerado  de  maneira  geral.  Sobre  este  ponto

especificamente falaremos um pouco mais a seguir.

3.4.2 RECOMPENSAS E ENGAJAMENTO

A participação  em  redes  baseadas  em  localização,  além  de  sentido,  necessita  (ou

necessitou, em certo momento) ser recompensatória. De um ponto de vista comportamental,

todas as nossas ações parecem carecer de alguma forma de bônus ou benefício – seja factual,

seja simbólico. A curiosidade observada em redes baseadas em localização é o fomento que

alguns serviços encontraram para se promover. Sutko & De Souza e Silva (2011) apontaram

que aplicativos como o Foursquare dão vazão mais à coordenação entre os contatos e menos à

exploração do espaço61, o que nos indica que essa coordenação sócio-espacial não diz respeito

apenas  ao  encontro  físico,  mas  a  outras  formas  como  a  informação  georreferenciada  é

interpretada pelos contatos. Dessa maneira, um reforço positivo para o uso de redes como

essas  podem se  dar  em  relação  a  várias  dimensões  diferentes  e  complementares:  (a)  às

61 O que é bastante discutível naquele momento e ainda hoje. Como veremos mais à frente, alguns de nossos
objetos de pesquisa pautam-se na exploração espacial – sem, contudo, dar ênfase especial a esse recurso.
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competições entre pares (o Foursquare, inicialmente, adotava fortemente um sistema lúdico-

competitivo em suas dinâmicas); (b) a possíveis promoções em estabelecimentos comerciais

(ainda  hoje  esse  é  um  mote  de  utilização  promovido  pela  rede);  (c)  ao  capital-social

engendrado  a  partir  da  mobilidade  (mover-se  é  um  indicativo  –  mas  não  uma  prova

contundente – de poder econômico); (d) ao registro das próprias movimentações (no sentido

de haver um histórico pessoal ao longo dos anos); (e) quanto à possibilidade de conhecer

novos lugares – que não deixa, afinal, de ser uma proposta positiva dentro daquele universo.

Cada  uma  dessas  possíveis  recompensas  não  é  excludente  em relação  às  outras  e  ainda

consegue suprir lacunas a serem preenchidas diante da utilização.

3.4.3 ADOÇÃO DO APLICATIVO E ESTABELECIMENTO DE PADRÕES DE USO

Diversas pesquisas verificadas apontam que redes baseadas em localização são muito

mais  englobadas  pelo  cotidiano  e  o  modificam muito  pouco  (LINDQVIST et  al.,  2011;

CRANSHAW et al., 2010; NOULAS et al., 2011). Os dados checados na literatura indicam

que as rotinas individuais, em geral, não são alterados por conta das recompensas dadas pelo

sistema, pela possibilidade de conhecer novos lugares ou de realizar novas amizades. Essa,

contudo, é uma tendência, e não nega a viabilidade do fortuito e do desconhecido diante de

tais utilizações.

Aqui, várias ideias entram em jogo. Cranshaw et al. (2010) examinam a correlação entre

identificações demográficas dentro de contextos espaciais, mostrando, como resultado, que

lugares públicos de alta movimentação (como um  shopping ou uma praça) tendem mais a

reunir pessoas que se desconhecem e menos a dar lugar ao encontro de pessoas já conhecidas

entre si.  As estatísticas fornecidas por esse trabalho nos levam à visualização da formação de

guetos  específicos  no espaço de  uma cidade – o que,  dito  de outra  forma,  denota  a  alta

seletividade de grupos em relação a localizações específicas. Ou seja, quanto mais privativo

ou de difícil acesso é um lugar, mais socialmente recluso e restrito ele tende a ser, mesmo que

seja de entrada pública. E não encontramos indícios de que serviços e redes baseados em

localização conseguissem quebrar essa lógica – mesmo porque,  de maneira exploratória e

não-conclusiva, é possível verificar a disputa por territórios simbólicos no Foursquare, por

exemplo.

Já  Noulas  et  al.  (2011)  mostram-nos  padrões  de  marcações  georreferenciadas

organizadas  temporal  e  espacialmente.  Sua coleta  de dados esclarece que o cotidiano das
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pessoas,  observado  a  partir  dessas  marcações  coletadas  do  Foursquare,  mantém-se  muito

próximo  àquilo  que  corriqueiramente  se  espera  de  ampla  parte  da  população:  picos  de

atividades a depender dos deslocamentos rotineiros (saindo de casa para o trabalho e voltando

para  o  lar  no  fim  do  expediente,  por  exemplo).  Mais  uma  vez,  essa  rede  baseada  em

localização parece não ter conseguido, apesar de suas possíveis recompensas, alterar de modo

significativo as dinâmicas espaciais e temporais de seus membros.

3.4.4 PRIVACIDADE

Por fim, a literatura revisada nos mostra que a preocupação com aspectos privativos não

são impedimento para que as pessoas utilizem redes e serviços baseados em localização, e a

grande  preocupação,  muitas  vezes,  parece  ser  a  da  preservação  da  autoimagem,  não  o

vazamento de dados pessoais – ou seja, como aquela pessoa seria vista perante seus amigos

(LINDQVIST et al., 2011). Diante do gerenciamento de si, por vezes os participantes de tais

sistemas modificam suas fotos de modo a diminuir  o reconhecimento ou o peso sobre si

mesmos (DUFFY, 2011),  subvertendo a lógica de não-anonimato que lhes é  proposta,  ou

ainda  adotam  táticas  de  desvios  e  reapropriações  caso  se  encontrem  especialmente

preocupados  com  sua  exposição:  inexatidão  da  localização,  marcações  atrasadas  ou

classificações deturpadas sobre os lugares são algumas das formas como o temor sobre a

privacidade é superado (VINCENTE et al., 2011).

De modo geral, é preciso perceber que a noção de privacidade não é um dado a priori e

absoluto,  mas  contextual,  relativo  e  negociável.  Consolvo et  al.  (2005) esclarecem que a

privacidade depende das pessoas, das circunstâncias e das motivações em torno da informação

em jogo, e esses fatores entram em análise quando as pessoas são solicitadas a divulgar suas

localizações.  A princípio,  a  ideia  de  estar  localizado  num mapa  parece  ser  radicalmente

temerosa, mas os olhares mais ferrenhos sobre esses serviços geralmente se esquecem que não

só o cadastro como a participação em redes sociais baseadas em localização dependem da

iniciativa  individual,  e  ainda  que  as  marcações  partam  de  um  ato  deliberado,  não

automatizado.
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4 CULTURA DIGITAL E REDES SOCIAIS: UMA PROPOSTA DE MOMENTOS

O capítulo  2  dessa  tese  buscou identificar  as  relações  entre  comunicação,  espaço e

mobilidade,  sublinhando  o  modo  como  essas  três  ideias  são  articuladas  no  cenário

contemporâneo.  Nossa abordagem permite  entender  o espaço como algo a  mais que uma

transposição possível: a comunicação não apenas “venceu” o espaço; ela encontrou outras

formas  de  lidar  com a  distância,  com a  localização,  com as  imediações.  Espacialidade  e

comunicação produzem-se e ressignificam-se mutuamente, tendo em vista o modo como os

atores sociais agem em ambas dimensões.

Buscamos também traçar uma discussão que nos coloque num ponto de compreensão

sobre como o espaço vem a se tornar o que é – o que enseja, portanto, conjuntos de ações e

relações a serem percebidos em rede, os quais fazem a espacialidade ser distinta dessa matéria

que até há pouco considerávamos, em geral, tão fixa e imutável. Nossa tese dialoga com essa

perspectiva na medida em que laços sociais ajudam a produzir a percepção espacial – e ao

passo que esses mesmos laços são postos em evidência a partir da localização de pessoas,

fenômenos,  lugares  etc.  Ainda  nesse  capítulo,  trouxemos  definições  sobre  aquilo  que

chamamos de  lugar e  localização e  estabelecemos um conceito operacional  para o termo

georreferência,  o  qual  lida  diretamente  com  o  caráter  codificado  da  localização.  A

georreferencialidade dá conta do aspecto tecnológico que possibilita  incorporar  uma dada

localização em rede, a qual, nos aplicativos e serviços que trazemos à tona, é o índice de

ocorrência do lugar. 

Já o capítulo 3 pautou o histórico das redes sociais na Internet, ressaltando as metáforas

que foram criadas para representar as formas de congregação que estabelecemos desde os

anos 1990,  quando da popularização da Internet  em uma esfera civil.  O histórico trazido

percorre  desde  as  chamadas  comunidades  virtuais  até  as  redes  sociais  baseadas  em

localização,  passando  pelos  sites  de  redes  sociais,  para  os  quais  apontamos  uma  certa

desatualização conceitual diante do cenário que se desenha, o qual proporciona novos papeis à

espacialidade. Nossa tese mostra que, se antes o espaço era a dimensão continente que dava

lugar às nossas ações (e a localização, aquele aspecto numérico e frio que estabelecia pontos

relativos no espaço), agora o espaço entra no eixo central das atuações em rede, e, no mesmo

movimento, a localização se estabelece como um elemento que intervem na sociabilidade de

maneira própria e atualiza as interações sociais – o que acaba por ter reverberações naquela

ideia de site.
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Ainda  no  capítulo  3,  mostramos  como  distintos  tipos  de  serviços  baseados  em

localização tratam a visibilidade da locomoção e dos laços sociais, ressaltando a forma pela

qual o lugar adentra nosso cenário atual como elemento mediador de interações. Se antes, nos

sites de  redes  sociais,  a  visibilidade  das  conexões  era  o  fator  inédito,  agora  o  elemento

localização é que ganha destaque, não apenas por indicar lugares praticados pelas pessoas

(moradia, trabalho, cidade natal etc.), mas também por alocar as vivências e movimentações

delas (tanto por tempo imediato como criando registros acessíveis posteriormente).

Este capítulo que se segue,  assim, resume a discussão efetuada até aqui e propõe a

identificação de “momentos” que possam distinguir o breve histórico sociotécnico desenhado

diante do surgimento de redes sociais digitais e de serviços baseados em localização – e, em

última instância, do encontro dessas duas tecnologias62. A classificação que apresentamos não

é o fim último da nossa empreitada, mas um meio de sistematizar o olhar que lançamos tanto

para o desenrolar tecnológico quanto para as apropriações e proposições interacionais em

torno  dos  serviços  e  funcionalidades  estudados.  Também  não  é  uma  “linha  do  tempo”

conclusiva: é sempre possível repensar fatos e a forma de organizá-los. Efetivamente, não nos

interessa  a  demarcação  estrita  e  exata  desses  momentos,  mas  a  identificação  das

temporalidades  em  que  eles  se  distinguem  na  paisagem  midiática  atual,  de  modo  que

saibamos  nos  situar  quanto  à  temporalidade  dessas  inovações  e  quanto  às  proposições

interacionais que elas trazem. O modo como organizamos a recente história da cultura digital,

assim, tem a função de esclarecer por quais caminhos já passou a sociabilidade mediada por

computadores e dispositivos, fazendo-nos reconhecer as origens, os passos, a situação atual e

os futuros possíveis das tecnologias e da cultura em rede.

Dito isto, primeiramente propomos um recorte histórico da própria cultura digital em

seus anos mais recentes, observada especificamente pela perspectiva da sociabilidade em rede

e  segundo as  ambiências  técnicas  desenvolvidas  para  tal  fim.  Como já  dito,  partimos  da

liberação  da  Internet  para  uso  civil  e  sua  decorrente  popularização  nos  anos  1990.  Essa

classificação identifica as motivações que servem de base para as interações em rede e a

forma como as ambiências se estruturam técnica e conceitualmente a fim de recepcionar,

agregar  e  dispor  ações  possíveis  aos  atores  em  seu  seio.  Identificamos  três  momentos

anteriores ao atual, os quais tomam, respectivamente, o tema, a pessoa e o lugar como eixo

62 Uma classificação preliminar foi originalmente divulgada pelo Prof. Dr. José Carlos Ribeiro na ocasião do
“Curso  de  Mídias  Locativas:  Comunicação  e  Mobilidade”,  realizado  em  2009,  nas  dependências  da
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. A sistematização aqui apresentada, assim,
resulta do amadurecimento dessa iniciativa primeira.
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central. Esse terceiro momento é esmiuçado em cinco subfases, cuja apropriação nos leva à

identificação de um novo momento, o qual mescla em si mesma a confluência da localização

e das redes sociais. Este último momento, contudo, é apresentado na conclusão desta tese,

uma vez que sua elucidação resulta da observação sobre o cenário estudado.

4.1 O TEMA COMO EIXO CENTRAL

O primeiro momento encontra na discussão temática o mote para as interações em rede,

as  quais  se  davam  em  ambiências  eletrônicas  criadas  e  idealizadas  segundo  metáforas

espaciais.  Nesse  momento,  as  “comunidades  virtuais”  eram as  estruturas  conceituais  que

criaram situações apropriadas para uma “presença virtual” – a qual era representada por meio

de nicks e avatares. Perceba-se que, nesse momento, o espaço e a localização não interferem

como produtores de sentidos em meio às interações, servindo, no máximo, como identificador

de origens e moradias (e, factualmente, o espaço apresentava uma constrição: na medida em

que não tínhamos a ideia de dispositivo móvel, o acesso deveria se dar unicamente por um

computador fixo).

Nesse momento, a espacialidade assume, no máximo, um papel temático (pessoas que

vivem em determinada cidade), sem interferir diretamente no funcionamento das ambiências

eletrônicas63. O espaço também, nesse caso, é usado como uma metáfora conceitual para a

criação de “lugares” ou ambientes específicos dentro daquele universo amplo, quais sejam,

por exemplo, as salas ou os canais de bate-papo – mas, novamente, nem essas ambientações

nem as conversações nelas transcorridas sofriam influências das imediações ou da localização

específica das pessoas em diálogo.

 Cada comunidade, bate-papo ou metáfora similar possibilitava condições similares às

que Goffman (1999) identifica como próprias do ajuntamento em espaços físicos: as pessoas

“entram” na sala,  traçam estratégias de conversação, criam e mantêm situações,  e tomam

aquele palco a partir  dos pontos de vista das regiões de frente e de fundo. Ao passo que

inexistem  estruturas  técnicas  que  mantenham  os  laços  interindividuais,  uma  vez  que  se

encerram as  conexões,  finalizam-se igualmente as  situações  e  as  interações,  e,  da mesma

forma, as regiões também são dirimidas diante da inexistência de “ajuntamento” (supondo que

63 Nesse momento, a localização também se encontrava, a rigor, nas URLs, identificando as origens dos sites
por meio do domínio (.BR, .UK, .AU etc.),  mas mesmo essa relação não modificava o modo como as
pessoas acessavam os conteúdos daquele  site. Potencialmente, dizia-se que uma pessoa num país poderia
acessar  sites de qualquer outro lugar do mundo, o que correspondia a um vitória da comunicação sobre o
espaço.
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todos  os  participantes  de  uma  dada  sala  se  desconectassem  a  certo  instante,  ou  mesmo

paulatinamente, no caso de saírem para dormir). Isso significa que, a cada nova sessão, os

procedimentos de criação e sustentação das situações interacionais precisavam ser retomados

desde o início.

Nesse cenário, as pessoas estão sempre diante de uma desconexão em potencial. Em

última instância, esse desligamento das pessoas, que se dá diretamente pela inoperância de

computadores  (seja  por  queda de  energia,  seja  por  falta  de  conexão à  Internet,  seja  pela

simples e desejada finalização da sessão), acaba por ressaltar as dualidades  offline-online e

realidade-virtualidade,  o  que  também  reforça  a  cisão  do  espaço:  há  um  espaço  físico,

palpável, corpóreo, e um espaço desmaterializado, o dito ciberespaço.

4.2 A PESSOA COMO EIXO CENTRAL

O  segundo  momento  identificado  é  aquele  que  começa  a  se  articular  a  partir  do

surgimento de blogs, desaguando, como forma de estruturação nodal egocentrada, nas redes

sociais mantidas por tecnologias digitais. A expressão máxima desse momento se dá com os

sites de redes sociais que, estabelecendo um meio de campo entre os blogs e as comunidades

virtuais,  já  não  mais  adotam simplesmente  uma proposta  temática  como eixo  central  das

dinâmicas em rede: agora são as pessoas, suas expressões e ligações individuais que contam

como fundamento  e  razão  desse  tipo  de  ambiência.  Efetivamente,  assuntos  específicos  e

lugares de contextualização (cidade natal, moradia, instituição de estudo etc.) ainda entram

em cena nesse contexto,  mas o motivo maior da existência dos  sites de redes sociais,  da

maneira descrita anteriormente, sublinha o elo entre indivíduos em rede como a estruturação

geral dessa fase. As pessoas passam a utilizar essa estrutura tecnológica de modo tal a ter um

espaço de expressão e de ligação entre amigos, colegas de trabalho, familiares etc. – o que as

coloca diante de uma espécie de “reencontro” no ainda dito ciberespaço.

Voltamos a ressaltar que esse aspecto individual e egocentrado não indica um suposto

isolamento  das  pessoas:  apenas  denota  uma  forma  de  elo  que  joga  por  terra  o  caráter

relativamente  amorfo  das  comunidades  e  traz  à  tona  a  possibilidade  de  modelagem  e

visualização de nós, seus vínculos e suas interações. A pessoa, nessa fase, é atomizada ao

passo  que  suas  individualidades  contam  radicalmente  para  esse  cenário  como  elementos
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distintivos e identificadores. Em outras palavras, passa-se a ter a percepção exata de que não é

com qualquer pessoa que alguém traça elos sociais: é com um indivíduo específico, o qual

representa um elo de significado e índice material em seu cotidiano.

Uma das características principais que podemos sublinhar das estruturas sociotécnicas

dessa fase, notoriamente nos  sites de redes sociais, é a natureza perene dos elos sociais – o

que nos coloca num patamar totalmente novo. Diferente do momento anterior, pautado em

acessos  efêmeros,  agora  temos  estruturas  que  mantêm,  tecnicamente  e  de  maneira

automatizada, as ligações entre as pessoas. Nesse contexto, uma desconexão repentina não

implica  num esfacelamento  imediato  dos  elos  entre  indivíduos  (as  pessoas  não  precisam

voltar  a  se  “procurar”  e  reiniciar  a  interação,  pois  o  elo  está  mantido  pelo  sistema),  e  é

possível assumir  diferentes temporalidades para as interações em rede – afinal de contas,

tantos os laços são persistentes quanto os dados são recuperáveis. Igualmente, as estruturas

interacionais dos sites de redes sociais permitem que as conversações se estabeleçam de modo

assíncrono,  dispensando  uma  “presença”  concomitante  de  todos  os  atores  envolvidos  em

determinadas interações ou trocas comunicacionais. Sem a percepção clara de ajuntamentos

sociais, esse alastramento temporal complexifica a criação e a manutenção de situações, que

parecem se arrastar indefinidamente e sem clareza de fechamento.

Esse  momento  também  sublinha  a  possibilidade  de  congregação  para  além  das

imediações – o que também tem a ver com o propósito central desse tipo de site. Se a ideia

das  comunidades  virtuais  era  propiciar  uma ambientação  para  conversações  pautadas  em

temas, a lógica por trás dos  sites de redes sociais é a de replicar amizades já efetuadas no

cotidiano. Essa visão ainda traz algum ranço das distinções entre offline e online (pois teimam

em fazer um  upload das relações “reais”), mas essa dualidade já começa a se enfraquecer,

nesse momento, à medida em que as interações transcorridas em ambiências eletrônicas têm

reverberações  “na  vida  real”  (especialmente  por  conta  das  identificações  pessoais  e  da

visualização pública de laços sociais). Assim sendo, o que se replica em termos de elos não é

referente apenas  ao imediato espacial  (o bairro,  a cidade)  e  temporal  (com quem alguém

interage em dado momento), mas também quanto àqueles que já se encontram distantes tanto

cronológica quanto espacialmente: em teoria, todas as pessoas que estabelecem relações com

um certo indivíduo têm a oportunidade de “manter o contato” por meio da persistência técnica

efetivada pelo próprio  site64.  Se na primeira fase a ideia de “comunidade” carregava uma

64 Embora tal ação demande, supostamente, esforços de ambas as partes. Se na primeira fase as interações
precisam ser (re)iniciadas e os elos, reapreendidos, agora os elos já estão mantidos, mas os atores em rede
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carga  acolhedora,  intimista  e  comunal  (mesmo  com  toda  a  imprecisão  de  não  se  saber

exatamente quem está “do outro lado do computador”), nessa segunda fase o conceito de rede

problematiza essa percepção e dota de mobilidade e diferentes distanciamentos os elos de

alguém.  Em outras  palavras,  um indivíduo  não  precisa  ter  apenas  uma conexão  por  vez

pautada num tema único nem mesmo delimitado por proximidade física: ele administra seus

contatos à mercê dos próprios interesses e mantém, a todo momento, ligações perenes que

independem, teoricamente, das constrições espaciais e temporais.

4.3 O LUGAR COMO EIXO CENTRAL

Um terceiro  momento  identificado destaca o “desacoplamento” das  pessoas  de seus

computadores pessoais. Essa fase é aquela em que o acesso à Internet por computadores fixos

deixa  de  ser  o  modelo  padrão  e  na  qual  se  assiste  à  vazão  de  dispositivos  móveis  que

possibilitam, potencialmente, a conectividade em qualquer lugar. Junto à mobilidade, surgem

experimentações que buscam dialogar diretamente com o lugar  e  seu entorno, tomando a

localização como elemento de fruição e de interveniência nas atuações em rede.  Esse é o

momento das mídias locativas em geral, com propostas e iniciativas de diversos formatos:

jogos, anotações urbanas e smartmobs são alguns dos reflexos dessa fase. Essas experiências e

outras similares põem a localização e a relação dos dispositivos eletrônicos com o lugar na

base das suas funcionalidades, ressaltando que as atividades transcorridas em ambiências e

temporalidades online não estão separadas da realidade material.

Ao colocar a mobilidade e a localização interferindo nas funcionalidades de dispositivos

móveis, a cultura digital também repensa o papel estabelecido ao espaço. Se na primeira fase

da  nossa  classificação  o  espaço  é  tema  e  metáfora  conceitual  para  a  constituição  de

ambiências  eletrônicas,  na  segunda  ele  vem  a  ser  “explodido”  e  expandido,  tomando  a

estrutura disforme e maleável de rede, o que contribui diretamente no modo como ele entra

em jogo  nesse  novo  momento:  agora,  na  terceira,  o  espaço  não  só  é  aquilo  de  aspecto

continente que dá lugar às pessoas, objetos e localizações; ele próprio vem a se infiltrar nas

redes,  fazendo  parte  das  estruturas  nodais  e  se  reconfigurando  junto  às  ações  que  nela

transcorrem.  Nesse momento,  o  espaço não é  só representação,  concepção e  vivência:  é,

ainda precisam de pistas fáticas para retomar a intimidade com algumas pessoas.
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sobretudo,  o  resultado das relações materiais  e simbólicas.  Longe das  metáforas  dos  idos

1990, agora a espacialidade interfere diretamente na produção e na leitura de conteúdos, bem

como na interação entre os indivíduos em rede.

Esse  momento,  contudo,  também  encontra  seus  patamares  de  desafios  e

complexificação, o que ocorre quando da interlocução das capacidades sensíveis à localização

com as estruturas sociotécnicas – o que dialoga diretamente com os  sites de redes sociais.

Quando visualizamos o encontro das funções georreferenciais e dos dados de elos sociais,

aquelas  fruições  e  dinâmicas  que  se  baseavam  estritamente  na  localização  momentânea

passam a extrapolá-la como eixo central (embora ainda se pautem na mobilidade enquanto

modo de acesso) e trazem uma dupla ambivalência para os dispositivos móveis: ao mesmo

tempo,  espacialidade  imediata  (ressaltada  pelo  lugar  em que  alguém se  encontra)  e  elos

sociais  (que  não  precisam  lidar  com  tal  proximidade  física  imediata)  encontram  novos

caminhos para as interações em rede.

Em sucessão a esse momento, propomos o seguimento de um quarto momento, o qual

caracterizaremos a seguir. Antes, contudo, é necessário detalhar algumas subfases relativas ao

terceiro  momento  identificado,  com  as  quais  destacamos  propósitos  e  desenvolvimentos

técnicos. Em última instância, o desenrolar dessas fases mais específicas leva à constituição

desse  quarto  momento  da  cultura  digital,  que  toma precisamente  a  mobilidade  e  os  elos

técnicos persistentes como novos paradigmas de funcionalidades.

Parte  da  literatura  levantada  (LEMOS,  2009;  LI  &  CHEN,  2010;  SUTKO  &  DE

SOUZA E SILVA, 2011, por exemplo) exemplifica o cenário de mobilidade genericamente

com serviços e aplicativos diversos que lidam com a sensibilidade ao lugar. Alguns dos mais

citados  eram novidade naquele  momento:  Loopt,  Brightkite,  Whrll,  Foursquare,  Gowalla,

Dodgeball,  Latitude  etc.  Vários  desses  serviços,  contudo,  já  foram  descontinuados  ou

tomaram rumos nebulosos. O Brightkite, por exemplo, ainda é descrito como “uma rede de

descobrimento baseada em localização que permite seus usuários realizar 'check in' por meio

de mensagens de texto e aplicativos para dispositivos móveis”65,  segundo a página de seu

verbete no  site CrunchBase66,  mas não há resultados quando se busca pelo aplicativo nos

serviços App Store (iOS) e Google Play (Android)67. Além disso, as transformações ocorridas

65 Tradução nossa para “Brightkite is a location-based social discovery network that allows users to 'check in'
by using text messages or mobile apps”.

66 Disponível em <https://www.crunchbase.com/organization/brightkite#/entity>. Acesso em 15/01/2016.

67 Várias tentativas ao longo de 2015, e última tentativa efetuada em 15/01/2016.

https://www.crunchbase.com/organization/brightkite#/entity
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com  alguns  desses  serviços  são  indicativos  da  natureza  fluida  e  manipulável  dos  dados

digitais,  indicando  que  proposições,  usos  efetivos  e  apropriações  não  precisam

necessariamente estar alinhados numa rota única e de fácil visualização.

Apesar da falência ou descontinuidade de algumas dessas iniciativas, o histórico desses

serviços nos tem utilidade precisamente pelo rastro que deixaram em momentos recentes da

cultura digital  e pelo significado coletivo que trouxeram enquanto objetos de apropriação

social. Assim, tendo em vista o levantamento realizado, propomos, a seguinte consideração

em termos de fases relativas ao terceiro momento identificado quanto à cultura digital – que

representam, no fim das contas, menos a temporalidade em que se encontram e mais os motes

de utilização que os permeiam.

4.3.1 EXPERIMENTAÇÃO

Essa fase condensa um conjunto de iniciativas artísticas e performáticas com o uso do

GPS e de telefones celulares, tendo o aparecimento de projetos como Can You See Me Now?,

Urban Tapestries,  Yellow Arrow e  GeoNotes, por exemplo, como marcos importantes desse

momento  (LEMOS,  2009;  GORDON  &  DE  SOUZA E  SILVA,  2011).  Esses  não  eram

projetos que ainda estivessem baseados em elos sociotécnicos (embora pudessem lidar com

relações interpessoais sem o aspecto de manutenção perene próprio dos sites de redes sociais),

tampouco angariaram as atenções massivas como outros produtos em seguida, mas buscavam,

sobretudo,  explorar  as  possibilidades  atreladas  à  locatividade  e  à  movimentação espacial.

Temporalmente, aqui estamos situados no início dos anos 2000.

4.3.2 MAPEAMENTO NA WEB

Essa fase se dá por volta de 2005, momento em que produtos como  Google Earth e

Citix possibilitaram uma releitura espacial por meio de visualizações e edições cartográficas

em interfaces  web. Ela ainda não lidava diretamente com o uso do dispositivo móvel como

ferramenta  de  acesso  e  reescrita  espacial,  mas  a  consideramos  crucial  para  o  momento

seguinte por ter dado as primeiras tônicas em termos de hackeamento, colaboração online e

wikificação,  bem  como  a  popularização  em  geral  dos  mapas  em  interfaces  digitais.

(TURNER, 2006; HAKLAY, SINGLETON & PARKER, 2008; CRAMPTON, 2010). Ainda

que essa fase não lidasse estritamente com o uso de telefones celulares,  ela  foi  útil  num

sentido didático, mostrando às pessoas como elas poderiam usar, ler e criar mapas de maneira
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informal e coletivamente, e evidenciando que as ocorrências cotidianas experimentadas numa

dimensão  material  poderiam  ter  representações  e  repercussões  adequadas  numa  esfera

eletrônica e infocomunicacional.

4.3.3 DESPRENDIMENTO DO DESKTOP

Ainda por  volta  de 2005, essa é uma fase em que surgem aplicativos  como Loopt,

Dodgeball, Whrll e o já citado Brightkite, por exemplo. Aqui, o uso dessas redes se dava a

partir de mensagens de SMS (short message service, ou mensagens via telefone celular) e não

por  aplicativos  em  smartphones.  Essa  é  uma  fase  rumo  ao  mainstreaming,  de  menos

experimentações artísticas e mais iniciativas comerciais – o que faz sentido especialmente

diante  do aumento  constante  do  uso de  celulares  no  mundo e  da  presença  desse tipo  de

aparelho no cotidiano das pessoas. Na ausência de interfaces gráficas complexas e repletas de

elementos visuais em geral, as interações eram simples e contavam especialmente, como mote

de uso, com a possibilidade de encontro presencial.  Em última instância,  a proposição do

encontro  físico  com  outras  pessoas  atualiza  a  percepção  de  “download do  ciberespaço”,

reforçando o papel do espaço como informação interveniente para as relações e interações

sociais.

4.3.4 AMADURECIMENTO

Iniciando-se em cerca de 2007 e 2008, nessa fase surgem serviços como Foursquare,

Gowalla e Latitude. Temos o incremento das redes baseadas em localização diante de novos

recursos gráficos, e é bastante sintomático que esse momento venha a ter seus primórdios

precisamente diante do lançamento do primeiro iPhone, em 2007. As novidades trazidas por

esse  smartphone,  hoje  observadas  quase  dez  anos  depois  de  seu  anúncio,  fazem-nos

compreender  que recursos  como mapas digitais  e  interfaces  gráficas  amigáveis,  dispostos

literalmente  na  palma  da  mão,  transformaram  o  modo  como  nos  comunicamos  e  nos

relacionamos  com  o  espaço  e  com  as  demais  pessoas.  Essa  fase  se  marca  pelo  uso

concentrado de aplicativos em vez de SMS, pelo crescente acesso móvel à Internet (plano de
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dados), pelos elos com os sites de redes sociais, pela disputa como estímulo de uso (processo

de  gamificação68)  e  pela  coordenação  espacial  como  função  possível,  mas  não  como

finalidade exata.

4.3.5 INTEGRAÇÃO

Continuamos lidando majoritariamente com aplicativos, mas agora a georreferência se

desamarra  dos  serviços  diretamente  baseados  em localização e  passa  a  ser  incorporada  a

outros  aplicativos.  Nesse  momento,  entram  em  cena  os  recursos  georreferenciais  do

Instagram,  Facebook,  Twitter,  e  surgem exemplos  como Tinder  e  Grindr,  que  buscam se

utilizar  de  elos  já  constituídos  em  outras  redes  e,  concomitantemente,  pautam-se  na

localização  para  propor  novas  relações  sociais69.  Além disso,  aplicativos  como  Swarm e

Foursquare adotam uma postura proativa,  dando sugestões de lugares com base no perfil

pessoal de um indivíduo e também nas suas ligações sociais.

Efetivamente, é nessa última fase que estamos concentrados em nosso estudo – não só

pela proximidade temporal como pelo enfoque conceitual. No fim das contas, observamos o

desenvolvimento e a incorporação de um recurso técnico a serviços que, originalmente, não o

tinham como base  de  funcionamento  –  e  que,  a  rigor,  reconfiguram,  de  maneira  lúdica,

hedonista e expressiva, uma tecnologia de origem bélica. Esse encontro entre redes sociais

digitais e a funcionalidade da georreferência é que aparece como transformação paradigmática

– e, para esta tese, como questionamento norteador geral. É também essa integração que nos

leva à compreensão de um novo momento da cultura digital, caracterizado pela interseção de

elos sociais e pela sensibilidade à localização como fonte de possíveis ações, dinâmicas e

interações em geral.

De modo a facilitar  a  visualização desses  momentos,  apresentamos,  no Quadro  1 a

seguir,  um olhar  resumido  sobre  essa  classificação  proposta.  Nele,  evidenciamos  os  três

grandes  momentos  destacados,  a  formação  de  seus  eixos  centrais  de  funcionalidade  e

68 A  gamificação é  compreendida  como a  atribuição  de  procedimentos  competitivos  próprios  de  jogos  a
atividades  que  não  apresentação  uma  disputa  lúdica  em  si  (PELLANDA,  2011;  FRITH,  2013).  O
Foursquare,  desde  seus  momentos  iniciais,  sempre  se  destacou  no  cenário  de  aplicações  baseadas  em
localização por alocar  em seu sistema  rankings e pontuações para seus usuários,  sem, contudo, atribuir
desafios e objetivos, retirando-lhe qualquer aspecto de jogo.

69 O Tinder é um exemplo contundente: não há forma de criar uma conta nessa rede se não for por meio de um
perfil  já  existente  no  Facebook.  O  aplicativo,  assim,  estabelece  um  vínculo  imediato  a  uma  pessoa
supostamente “real”, e a dimensão de veracidade dessa relação lida com a possibilidade da verificação de
laços sociais, por exemplo.
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articulação em rede, o modo como o espaço é posto em jogo e a maneira como se acessam e

se obtêm informações através da Internet. Esse quadro será reapresentado, na conclusão, com

o acréscimo do quarto momento identificado.

Momentos 
da cultura 
digital  
quanto às 
redes 
sociais

Eixo central 
das 
articulações 
em rede

O papel do espaço Relação entre o 
espaço e as formas de
congregação social

Paradigma de 
acesso à Internet / 
natureza das 
informações

1º momento Tema como 
eixo central.

Desterritorialização; o 
espaço e suas 
constrições são 
vencidos.

Espaço serve de tema e
contextualização das 
pessoas (cidade natal, 
cidade de moradia etc).

Computador fixo e 
pessoal; 
informações 
comuns a todos.

Espaço como metáfora 
conceitual.

Criação de ambiências 
pautadas em metáforas
(salas, canais etc.)

2º momento Pessoa como 
eixo central.

Espaço desconstruído e 
expandido: as 
ambiências não lidam 
com metáforas e um 
novo espaço é erigido.

Ligações interpessoais 
pautadas em 
indivíduos como nós 
de uma rede.

Computador fixo e 
pessoal; 
informações e 
interações 
personalizadas.

3º momento Lugar como 
eixo central.

Espaço interfere no 
funcionamento.

Congregações 
presenciais; o espaço 
serve de contexto.

Telefones celulares; 
informações e 
interações 
personalizadas.

Quadro 1: Momentos da cultura digital quanto às redes sociais.

Nossa pesquisa empírica, descrita no capítulo 5 a seguir, complexifica essa classificação

temporal,  descrevendo  e  identificando  estratégias  de  desenvolvimento  e  propostas  de

utilização de serviços que se baseiam em laços sociais e têm suas funcionalidades pautadas

em localização. Ao tomarmos esse caminho, sublinhamos a sensibilidade à localização e a

manutenção e exploração de laços sociais como os eixos principais tomados para a fruição de

serviços e aplicativos diversos – o que nos leva, posteriormente, à identificação de um novo

momento da cultura digital observada a partir das dinâmicas de interação em rede.
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5 PESQUISA EMPÍRICA

Com  a  discussão  teórica  realizada  até  aqui,  buscamos  problematizar  três  pontos

principais:  as  relações  entre  processos  comunicacionais  contemporâneos,  o  espaço urbano

observado por seu aspecto de sociabilidade e o encontro entre a espacialidade e o conjunto

sociotécnico configurado por redes sociais digitais. Juntos, esses aportes colocam a cultura

urbana num contexto em que as pessoas, ao menos teoricamente, têm a possibilidade de se

manter conectadas constantemente, realizando trocas infocomunicacionais com seus pares e

com os  contextos  onde  se  encontram.  Pressupõe-se  que  a  conversação  entre  dispositivos

eletrônicos  móveis  e  a  sensibilidade  locativa  proporcionem  dinâmicas  e  processos

interacionais específicos e inéditos, baseados não só na operação dialógica com a localização

como também no compartilhamento e  publicização do dado georreferencial  entre  amigos,

familiares e demais pessoas do convívio social.

Nesta parte, apresentamos nossos problemas de pesquisa, objetivos traçados e métodos

de investigação. Em seguida, trazemos o histórico e a descrição dos aplicativos estudados. Por

fim, realizamos a apresentação dos dados coletados em nossa aplicação de questionário e

realizamos uma discussão sobre cada um dos pontos principais.

5.1 PERGUNTAS DE PESQUISA, OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

A  inquietação  subjacente  a  essa  tese  toma  a  localização  como  um  elemento

interveniente nas práticas de sociabilidade contemporâneas, considerando o ineditismo dessa

mediação nas dinâmicas sociais. Como já dito anteriormente, não temos registros em nossa

história da possibilidade de articulação e demarcação das movimentações em tempo real –

telefones fixos, por exemplo, para além de uma desnecessária explicação tautológica sobre

sua qualidade estática, ligam lugares a lugares, não pessoas a pessoas70. Nunca nossos rastros

espaciais e temporais foram tão monitorados, registrados e analisados. Essa peculiaridade é

contemporânea e, como tal, pede-nos alguma compreensão.

Frente a esse desafio, uma pergunta ampla aparecia-nos: o que o desenvolvimento e a

utilização de recursos de georreferência têm a dizer sobre o atual estado da cultura digital?

70 A rigor, claro, não são os lugares (uma casa, um escritório) que dialogam entre si quando uma chamada
telefônica  é  efetuada,  mas  as  pessoas,  sim.  No  entanto,  se  elas  atendem  ao  telefonema,  já  estão
espacialmente situadas, o que dispensa, após a abordagem fática tradicional (alô) a necessidade da pergunta
Onde você está?. Mas tenhamos em mente que esse cenário pode mudar diante das promessas em torno da
Internet das Coisas e o estabelecimento de trocas de dados entre objetos e lugares.
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Mas  tal  pergunta  ainda  é  dispersa  demais  e  poderia  encontrar  várias  respostas  vindas  de

diversos  campos  de  estudo.  Em  busca  de  um  foco  mais  bem  detalhado,  afunilamos  a

abrangência  desse  questionamento  nas  especificidades  do  dado  georreferencial  e  sua

utilização em redes sociais digitais, visualizadas como uma interface de estudo, observação e

questionamento desse fenômeno. Em outras palavras, nossa pergunta de pesquisa principal é:

como  a  georreferência,  utilizada  como  um  elemento  de  sociabilidade  em  redes  sociais

digitais, atua na articulação entre as pessoas? 

Chegamos a esse recorte diante da ampla utilização de ambiências eletrônicas de redes

sociais  na  atualidade  e  na  forma  como  a  localização  foi  implantada  nesses  serviços  –

consequentemente,  preocupa-nos  também,  em  termos  de  bem-estar  social  e  maior

compreensão das dinâmicas interpessoais, os desafios e oportunidades que esse fenômeno traz

consigo. Questionamo-nos, desde o início dessa pesquisa, como as pessoas faziam uso da

georreferencialidade em suas dinâmicas corriqueiras e como elas criavam ou viam sentido

nessa  utilização  –  compreendendo,  não  só  a  adoção  como,  concomitantemente,  a

implementação  desses  serviços  como  traços  culturais  contemporâneos.  Em  suma,  nosso

objetivo  foi  o  de  compreender  como  a  localização  espacial,  tida  como  um  dado

georreferenciado, passou a atuar como um elemento de sociabilidade quando incorporado a

redes sociais digitais.

Para atingir tal objetivo, dividimos nossa tarefa em três outros objetivos específicos: 

(1)  Descrever  e  mapear  as  estratégias  de  desenvolvimento  de  redes  sociais  e  suas

funcionalidades  baseadas  em  localização.  Por  essa  perspectiva,  buscamos  considerar  as

estratégias de cada serviço como um fomentador de dinâmicas pautadas na georreferência. O

êxito comercial de cada empreitada em particular não nos interessou; a dimensão que nos

chama a atenção é aquela que dá conta dos caminhos e estratégias adotadas para cada objeto

estudado.

(2)  Mapear  as  propostas  de  utilização,  funcionalidades  e  características  técnicas  de

recursos georreferenciais  em ambiências  de redes  sociais  digitais.  Nesse ponto,  buscamos

descrever, especialmente tendo o quadro de affordances e desafios trazidos por Boyd (2014),

discutido no item 3.2, como um quadro analítico de suas interfaces de operação.
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(3) Investigar a adoção de recursos georreferenciais  em ambiências de redes sociais

digitais, com a especificidade de interveniência nos aspectos de sociabilidade. Aqui coube-nos

compreender como as pessoas fazem uso de fato, em dimensões de motivação, situações de

uso, modos de articulação e estratégias relativas à privacidade.

As ações relativas aos objetivos (1) e (2) estão postos no item 5.2, no qual condensamos

as principais considerações sobre o desenvolvimento dos serviços estudados e suas propostas

de utilização atuais. Quanto ao objetivo (3), realizamos uma descrição e discussão detalhada

sobre as práticas coletadas no item 5.3.

Os procedimentos  metodológicos  para cada um desses itens  se  deram das seguintes

maneiras: quanto às estratégias de desenvolvimento de redes sociais e suas funcionalidades

baseadas em localização, realizamos um acompanhamento constante sobre o desenvolvimento

e os caminhos tomados durante os quatro anos de doutorado (2012-2015), com informações

diversas  sendo  coletadas  por  meio  de  notícias  e  trabalhos  científicos,  e  uma  maior

sistematização das anotações durante o último ano de pesquisa (2015); quanto ao mapeamento

das propostas de utilização, funcionalidades e características técnicas, criamos uma ficha de

observação (Quadro  2) para detalhar tais requisitos em relação, especificamente, ao uso da

localização e ao modo como informações pessoais eram postas em circulação nos aplicativos

estudados71; por fim, para investigarmos a adoção de recursos georreferenciais em ambiências

de  redes  sociais  digitais,  realizamos  uma  aplicação  de  questionário  online,  por  meio  do

serviço  Google  Drive  (especificamente  com  sua  plataforma  de  formulários),  o  qual  foi

disponibilizado ao público respondente por meio do site do Grupo de Pesquisa em Interações,

Tecnologias Digitais e Sociedade – GITS, grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação

em  Comunicação  e  Cultura  Contemporâneas  da  Universidade  Federal  da  Bahia  –

PósCom/UFBA,  no  qual  nos  situamos  como  pesquisador  em  nível  de  doutoramento.  O

questionário igualmente foi divulgado, além do site, em suas páginas no Twitter, Facebook e

Instagram72, buscando dialogar com um público com interesses similares.

71 Trabalhamos exclusivamente com as versões dos aplicativos para sistema operacional iOS – versão iPhone,
emuladas em iPad.

72 Disponíveis respectivamente em <http://www.gitsufba.net>, <http://twitter.com/gitsufba>, 
<http://www.facebook.com/grupogits> e <http://www.instagram.com/gitsufba/>.

http://www.instagram.com/gitsufba/
http://www.facebook.com/grupogits
http://twitter.com/gitsufba
http://www.gitsufba.net/
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A ficha de observação atuou como um roteiro para o detalhamento e para a descrição

dos serviços analisados. Para cada serviço estudado, foram elencadas quatro  dimensões de

observação mais abrangentes: (a) Funcionalidades gerais, dimensão que dá conta de aspectos

genéricos, acolhedores e mais evidentes, tanto no website quanto no aplicativo detalhado; (b)

Localização, que busca elencar elementos de identificação e funcionamento efetivos quanto

ao uso de georreferência; (c) Perfil Pessoal, que nos serviu para perceber e identificar o modo

como a estrutura egocentrada de redes sociais é trabalhada no serviço em questão; e (d) Elos

sociais,  com  o  qual  buscamos  identificar  a  forma  como  as  ligações  sociotécnicas  são

estruturados naquela rede em questão.

Cada dimensão se desdobrou em categorias de observação mais específicas, às quais

associamos perguntas que nos norteassem em nossa experimentação. Esse detalhamento foi a

Página web / Aplicativo

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Perguntas de observação

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou 
seções

Que telas e seções aparecem em destaque? O que 
propõem?

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Que funcionalidades principais são apresentadas?

Localização Elementos simbólicos Que elementos, objetos ou metáforas evidenciam o
a possibilidade de uso de georreferência?

Marcação 
georreferenciada

Como se efetiva a marcação georreferenciada?

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Que informações do perfil pessoal ficam à mostra?

Informações de 
localização pessoal

Que informações relativas à localização são 
dispostas nos perfis pessoais?

Integração com outros 
serviços

Como o serviço em observação se integra a outras 
redes e aplicativos?

Elos sociais Natureza e formação 
dos elos

Qual o tipo de elos sociotécnicos naquele serviço e
como eles se formam?

Visibilidade dos elos Como os elos são exibidos e evidenciados na 
interface?

Interação Como o serviço leva ao engajamento e interação 
com os elos mantidos ali?

Quadro 2: Ficha de observação e detalhamento dos aplicativos estudados.



97

forma encontrada para que não nos desviássemos do propósito inicial, qual seja o de observar

o uso da localização como elemento de interação entre pessoas em redes sociais digitais. Com

esse procedimento, foi possível ater-se a essas categorias de observação e não realizar uma

extensa e excessiva descrição de sites como o Facebook, por exemplo, que são extremamente

complexos e lidam com a georreferência de maneira pontual.

 Ao final dos tópicos referentes a cada página web ou aplicativo, dispomos, sob a forma

de um resumo,  os  principais  aspectos  encontrados  para  cada  interface  observada.  Nesses

casos, a terceira coluna da nossa ficha de observação não será mais nomeada de perguntas de

observação,  mas  de  aspectos  observados,  apresentando,  assim,  um  resumo  do  que  foi

encontrado em nossa exploração.

Por fim, a aplicação de nosso questionário iniciou-se no dia 27 de outubro de 2015, com

a devida divulgação em redes sociais e  blog do GITS. Por razões técnicas, o questionário

precisou ficar disponível para preenchimento já na noite do dia 26, quando obtivemos uma

única resposta sem exatamente termos realizado qualquer divulgação73.

Embora não tenhamos apresentado qualquer divisão para o público respondente (a fim

de não influenciar as respostas em qualquer sentido), seccionamos nossa apresentação aqui de

modo a deixar os eixos sobre os quais se sustenta essa discussão mais compreensíveis. São

seis partes: identificação pessoal (perguntas 1 e 2); identificação dos aplicativos (perguntas 3

e  4);  situações  e  motivações  de  uso  (perguntas  5  a  8);  gerenciamento  de  privacidade

(perguntas 9 a 11); coordenação espacial e temporal (perguntas 12 a 15); e integração entre

serviços  distintos  (perguntas  16  a  18).  Os  dois  primeiros  eixos  funcionam  como  uma

abordagem  introdutória  e  buscam  coletar  breves  elementos  identificatórios  tanto  dos

participantes quanto de seus usos e dinâmicas em geral. O terceiro eixo demandava em que

situações as pessoas fazem uso de funções baseadas em localização e que motivações elas têm

para isso. Em seguida, buscamos coletar ações e atitudes que dissessem respeito à privacidade

dos usuários, inclusive pautando a exatidão que algumas ações podem ter nesse contexto. O

quinto eixo buscou colocar em jogo o aspecto de interrupção ou de mudança nas atividades de

alguém  diante  de  informações  georreferenciadas  apresentadas,  estivesse  a  pessoa  em

deslocamento ou não. O último eixo lançava perguntas sobre integrações possíveis com outros

serviços, o que nos leva à discussão sobre a diluição de fronteiras e colapsos de contextos em

networked publics.

73 Pessoas que assinam o  feed de notícias do  blog do GITS, por exemplo, teriam acesso à página com as
informações e link do formulário online.
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A pergunta de número 19 se encontrava como um complemento geral à pesquisa, no

caso de os participantes desejarem passar alguma informação adicional não contemplada ao

longo do questionário. A última pegunta, de número 20, encerrava a pesquisa com um pedido

de informações de contato, no caso de a pessoa permitir ser contatada para futuras pesquisas.

Em princípio,  lidaríamos com uma margem estimada de 1 mês para a  obtenção de

respostas, mas percebemos uma saturação antes do término desse prazo estabelecido: já no dia

14  de  novembro  de  2015,  passamos  a  não  mais  contabilizar  novos  preenchimentos  no

formulário. Diante da estagnação na participação, desativamos o formulário ao final do dia 23

de novembro, quando ainda se conseguiu um último preenchimento efetivo, contabilizando 90

formulários preenchidos no total. A seguir, o gráfico 3 resume essa etapa. 

Apesar de esse ser um número abaixo do esperado, ele pode ser representativo quanto

ao uso de serviços e recursos baseados em localização no geral. Parece-nos que o universo de

aplicativos baseados em localização (e todo seu conjunto de dinâmicas peculiares) já não seja

uma grande  novidade,  e  mesmo  já  não  apresente  um montante  de  utilização  efetivo  tão

elevado. Em outras palavras, por mais que o Foursquare, por exemplo, alegue ter mais de 55

Figura 3: Distribuição de respostas ao longo do tempo.
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milhões  de  usuários  em todo  o  mundo74,  não  podemos  considerar,  de  antemão,  que  esse

número represente uma participação efetiva de contas, mas antes apenas uma contabilidade de

cadastros nos sistemas da empresa – afinal, é sempre possível pensar em termos de usuários

inativos, por exemplo. 

Antes de adentrarmos a discussão propriamente dita, é necessário explicar um detalhe

sobre as estatísticas obtidas. No total,  como já dito,  obtivemos respostas completas de 90

pessoas diferentes. Dentre as questões, temos perguntas com respostas excludentes e outras

com opções múltiplas. Com exceção da pergunta 03, todas as questões de múltipla escolha

aceitavam no  máximo  três  itens  marcados,  situação  nas  quais  pedíamos  atenção  àquelas

assertivas  que  melhor  representassem  as  ações  da  pessoa.  Isso  significa  que,  para  essas

perguntas,  tínhamos,  no  mínimo,  90  respostas  possíveis  (uma resposta  por  pessoa)  e,  no

máximo, 270 (três respostas para cada respondente). Sublinhamos esse ponto a fim de não

gerarmos  confusão  quanto  aos  números  que,  consequentemente,  em  vários  momentos,

ultrapassam a quantidade de questionários preenchidos no total.

Também há no questionário aplicado algumas questões com espaços para respostas mais

detalhadas.  São  as  de  número  13,  15  e  18,  demandando  explicações  adicionais  caso  as

perguntas anteriores tivessem sido marcadas com “sim”, e a de número 19,  que finaliza o

formulário de aplicação, pedindo que as pessoas indiquem situações ou façam observações em

geral que não tenham sido contempladas nas demais perguntas. Nesses casos, eventualmente

identificaremos  algumas  pessoas  atribuindo-lhes  numeração  correspondente  à  ordem  de

respostas.

Nossa  pesquisa,  no geral,  encontrou algumas  dificuldades,  especialmente  diante  das

ininterruptas  mudanças  no  cenário  de  redes  sociais  e  georreferência:  o  Instagram,  por

exemplo, foi comprado pelo Facebook; o Gowalla, principal alternativa ao Foursquare, idem,

mas foi descontinuado pouco tempo depois da compra; o Foursquare, que no início da nossa

pesquisa  parecia  ter  um  futuro  promissor  no  tratamento  de  informações  espacialmente

contextualizadas,  foi  dividido  em  dois  serviços  com  propostas  totalmente  distintas;  o

Facebook tinha uma funcionalidade chamada Places (que atuava como uma aplicação dentro

do site), mas veio a liquidar tal função e a própria nomenclatura, “diluindo” a georreferência

no ambiente como um todo.

74 Dados disponíveis em <https://foursquare.com/about>. Acesso em 25/12/2015.

https://foursquare.com/about
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Todas  essas  alterações  sobre  o  cenário  observado nos  foi  notoriamente  desgastante:

como lidar com objetos em mutação? Como realizar comparações? Que versões de aplicativos

estudar  com  especificidade?  Ou  mesmo  o  que  estudar  com  maior  afunilamento?  Essas

mudanças inviabilizaram uma pesquisa que tratasse os dados de maneira comparativa, por

exemplo, ou que lidassem com apenas um tipo de serviço ou rede. A própria modificação de

versões atrapalhou esse processo (notoriamente,  os aplicativos são atualizados de maneira

constante, com adições ou correções de funcionalidades).

A solução  para  tais  impasses  foi  a  de  considerar,  como  fenômeno  em  busca  de

compreensão,  a  localização  atravessando  tais  objetos  (condensamos  esse  pensamento  na

Figura  4),  resultando  no  encontro  de  redes  sociais  e  capacidade  de  georreferência.  Essa

coalização  entre  os  elos  técnicos  permanentes  mantidos  por  redes  sociais  digitais  e  a

georreferencialidade implica, em primeira instância, na capacidade imediata de localização

das pessoas diante de seus pares – o que nos traz, a posteriori, possíveis reconfigurações das

interações mediadas por dispositivos móveis.

Já  que  seria  virtualmente  impossível  chegar  a  um  ponto  comparativo  de  usos  e

apropriações (como poderíamos fazer isso com o Foursquare e outro aplicativo, por exemplo,

se nenhum outro apresentava altos índices de utilização no Brasil?), passamos a perseguir a

ideia  de  observar  a  atuação dessa  função  específica  que  atribui  localização  a  pessoas  e

Figura 4: O que resulta do encontro entre redes sociais e
georreferência?
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objetos,  realizando,  posteriormente,  uma  observação  empírica  sobre  a  adoção  de  tais

potencialidades. Assim, fizemos, diante da integração de recursos georreferenciados a elos

sociais  mantidos  tecnicamente,  três  questionamentos  distintos:  (a)  como a localização foi

incorporada a esses aplicativos? (b)  como a localização atua como elemento de interação

possível entre os usuários desse aplicativo?; e (c)  como a localização, nesses aplicativos, é

efetivamente usada e apropriada?

Poderíamos,  assim,  criar  instrumentos  teóricos  para  observar  uma  mesma  função

agregada a distintos objetos digitais – e, nesse contexto, partir para uma investigação sobre as

proposições de uso e adoções efetivas sobre esse fenômeno. Dessa maneira, teríamos uma

história a ser sistematizada e descrita, o que seria útil para pesquisas futuras que buscassem

observar  o  cenário  de  cultura  digital  no  início  do  século  XXI,  e  um  estudo  sobre  as

apropriações desse tipo de recurso.

Como já explicado, a escolha dos objetos a serem trabalhados foi de grande desafio

diante do cenário de liquidez em que nos encontramos durante toda a  trajetória de nossa

investigação. As constantes transformações nesse cenário, além da própria insipiência com a

qual nos deparávamos no início da pesquisa, dificultavam um recorte acurado e específico. A

solução foi a de tomar a localização incorporada às redes sociais como o fenômeno mais

proeminente a ser investigado, estudando sua historicidade e adoção factual, e os objetos que

escolhemos  estudar  nos  pareceram as  interfaces  que  mais  se  sobressaiam para  acessar  o

principal problema de pesquisa – ou seja, o de compreender como a georreferência, ao ser

utilizada  como  elemento  de  sociabilidade  em  redes  sociais,  atua  na  articulação  entre  as

pessoas. Ao final, o recorte se deu pelos seguintes motivos: 

(1) O  Foursquare é um dos grandes marcos quanto à utilização de localização para

coordenação  social  e  mapeamento  de  movimentações  pelos  espaços  das  cidades,  tendo

recebido olhares acadêmicos desde seu lançamento. Embora não seja um exemplar específico

de  pioneirismo,  diante  das  atenções  que  angariou,  especialmente  aquelas  com  vertente

científica, este é um serviço que não poderia ficar de fora de nossa investigação.

(2) Adjacente ao Foursquare vem uma derivação sua, o Swarm, lançado em 2014 como

uma opção específica para as marcações georreferenciadas, os chamados check-ins. O Swarm

representa  não  só  uma  divisão  de  estratégias  empresariais  como  também  uma  cisão  de

funcionalidades  e  proposições  interacionais.  Diante  de  tal  movimentação  em  torno  do

Foursquare, pareceu-nos claro que o Swarm também deveria figurar em nosso estudo.
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(3) Por volta dos anos 2009 e 2010, uma das alternativas no mercado de “aplicativos de

check-in”,  por  assim  dizer,  era  o  Gowalla,  que  apresentava  funcionalidades  similares  ao

Foursquare  –  inclusive  em termos  de  competição  entre  amigos.  Esse  serviço,  entretanto,

segundo  nossa  revisão  bibliográfica,  nunca  foi  tão  atrativo  para  as  atenções  acadêmicas

quanto o Foursquare (nem mesmo parecia sê-lo para o público em geral). Além disso, foi

adquirido pelo Facebook em 2011, tendo sua base de dados incorporada a essa rede,  que

adotou diversas estratégias para que a georreferencialidade passasse a ter utilidade ou fosse

instigante para seus usuários. Assim, o Facebook aparece como mais um objeto de estudo em

nossa investigação.

(4) Ainda ligado ao Facebook, é preciso que se tenha em mente o Instagram, também

adquirido por esta rede em 2012. Mesmo que em suas primeiras versões o Instagram não

tivesse nenhum recurso baseado em localização, algumas funcionalidades georreferenciadas

foram incorporadas a esse serviço,  de modo que,  diante  de sua ligação com o Facebook,

pareceu-nos uma opção viável de estudo. Juntos, Facebook e Instagram atuam como uma

forma de provimento e coleta de informações espacialmente contextualizáveis. Na medida em

que  nos  interessamos  em  entender  as  circunstâncias,  motivações  e  formas  de  uso  das

funcionalidades  georreferenciais  que  lhes  são  dispostas,  o  Instagram  parece  ser  um

complemento ao próprio estudo do Facebook.

Outras ferramentas poderiam ter sido estudadas, mas possivelmente elas não pudessem

dar  respostas  adequadas  às  nossas  inquietações.  O  Waze,  por  exemplo,  até  se  utiliza  de

estruturas  de  redes  sociais,  mas  não  chega  a  criar  uma  ambiência  eletrônica  na  qual  se

publicam conteúdos georreferenciados. Além disso, sua proposição principal de uso pauta-se

numa  facilitação  quanto  ao  trânsito,  e  parece  haver  muito  pouco  espaço  para  que  seus

utilizadores façam dele um mediador de sociabilidade.

Outro aplicativo que clama por estudos é o WhatsApp, que possui incorporada uma

função  “envio  de  localização”.  Essa  função,  contudo,  apenas  disponibiliza  a  localização

momentânea  para  outra(s)  pessoa(s)  de  maneira  específica,  também sem uma  ambiência

pautada na publicização como padrão (ou seja, não trata a própria interface como uma espécie

de praça visível e acessível, à maneira estrutura pelo Facebook; ao contrário, ele apresenta

uma espécie de retorno às salas de bate-papo, estabelecendo fronteiras nítidas entre os os

atores que interagem). Além disso, o WhatsApp não se encaixa na descrição de site de redes

sociais que utilizamos (mesmo porque não é um  site, mas uma ferramenta de conversação
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direta entre poucas pessoas) tampouco possui as  affordances que detalhamos anteriormente

(não é possível, por exemplo, visualizar os elos de uma pessoa, diferente do que acontece com

Instagram, Facebook, Foursquare e Swarm).

5.2 HISTÓRICO E DESCRIÇÕES DOS OBJETOS

Feita as explicações metodológicas iniciais, passemos aos históricos e às descrições de

cada um dos serviços, condensando, a seguir, os objetivos 1 (mapeamento das estratégias de

desenvolvimento  de  redes  sociais  e  suas  funcionalidades  baseadas  em  localização)  e  2

(mapeamento  das  propostas  de  utilização,  funcionalidades  e  características  técnicas  de

recursos  georreferenciais  em  ambiências  de  redes  sociais  digitais).  Nessa  seção,  pois,

traçamos um breve histórico de nossos objetos, situando suas origens e principais ocorrências.

Descrevemos, em seguida, suas interfaces com atenção especial às funcionalidades e opções

que colocam em jogo a localização, tendo em foco os enlaces sociais e as possibilidades de

interação que daí decorrem.

5.2.1 FOURSQUARE

O  surgimento  do  Foursquare  está  diretamente  ligado  a  outro  produto  baseado  em

localização,  o  Dodgeball,  serviço  de  funcionalidade  semelhante  e  desenvolvido  na

Universidade de Nova Iorque, no ano de 2000. O aplicativo foi comprado cinco anos depois

pelo Google, vindo a ser descontinuado em 2009 e remodelado no Latitude (FAGUNDES &

MICHELSONH, 2010; HUMPHREYS, 2010), serviço que punha contatos em consciência

espacial mútua por meio do celular. O Latitude também foi descontinuado em 2013 diante de

baixos índices de utilização e forte desconfiança em termos de privacidade. 

Vale notar que o funcionamento do Foursquare e dos seus antecessores Dodgeball  e

Latitude sempre difeririam quanto às trocas de dados. O Dodgeball era baseado fortemente no

uso  de  mensagens  de  texto  via  celular  para  essa  consciência  espacial  mútua  a  que  se

propunha. Já o Latitude estava baseado no uso de smartphones, podendo exibir, portanto, as

localizações dos amigos num mapa (HUMPRHEYS, 2010). 

No ano de 2009, os criadores do Dodgeball lançaram o Foursquare com uma proposta

diferente daquela que se apresentava como eixo central  do Latitude.  Naquele momento,  a

dinâmica principal do serviço se dava a partir da realização de check-ins, que significava uma

marcação georreferenciada em dado lugar e em certo instante. Fazer um check-in, portanto,
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passou a  significar  uma atribuição  de  localização  no espaço e  no  tempo  a  si  mesmo.  A

diferença, assim, do Foursquare para o Latitude estava situada sobre a intencionalidade dos

seus  usuários:  em  vez  de  serem  mapeados  automaticamente,  como  no  Latitude,  sendo

avisados quando amigos estivessem próximos (ou sendo objeto de aviso para esses mesmos

amigos), com o Foursquare as pessoas passaram a se marcar deliberadamente no espaço, sem

recursos de automatismos por parte do aplicativo. Além disso, dependendo das configurações

de cada pessoa, o  check-in poderia ser tratado de modo público dentro da própria rede ou

ainda ser republicado (de maneira textual) em sites como Twitter e Facebook.

Em 2014, contudo, os dirigentes da empresa tomaram a decisão de dividir o aplicativo

em dois, com propostas diferentes. As funcionalidades de buscas de lugares e explorações

pelas proximidades ficaram a cargo do Foursquare.  Já para a realização de  check-ins,  foi

criado o Swarm (POPPER & HAMBURGER, 2014).

Algumas  razões  apontadas  pelos  próprios  diretores  naquele  ano demonstravam uma

espécie  de  cansaço  e  saturação  no  universo  de  marcações  georreferenciadas.  Em  outras

palavras, o que era novidade em 2009 já não apresentava o mesmo potencial para criação e

contextualização de dados, o que, a rigor, poderia atrapalhar a prosperidade do serviço – vale

lembrar que, no fundo, os interesses de negócio do empreendimento sempre se situaram, no

mínimo, em torno da possibilidade de venda de publicidade locativamente contextualizada,

dentre outras formas de lucro possíveis75. Além disso, a empresa ainda apontava publicamente

que apenas 5% dos usuários do Foursquare utilizavam o serviço para encontrar seus amigos e,

ao mesmo tempo, um novo lugar (situação dupla de exploração e coordenação espacial), o

que lhes parecia um número muito baixo diante dos potenciais da ferramenta (POPPER &

HAMBURGER, 2014). A solução antecipada para uma possível derrocada foi essa divisão

entre funcionalidades, trazendo também novos modos de perceber o espaço e a relação com os

amigos. A fala de Noah Weiss, um dos então dirigentes, explicita esse novo aspecto:

“Estamos usando o compartilhamento de localização passivo num modo que
as pessoas de fato desejam”, diz Weiss. “Elas não querem ser marcadas de
maneira precisa [latitude e longitude] num mapa de modo que alguém possa
ir lá e encontrá-la no meio de um parque. O que elas querem é que amigos
fiquem cientes do lugar em que elas se encontram, assim quando elas saírem
do trem em Williamsburg, elas possam dizer “Quem são meus 10 amigos em
Williamsburg?”76 (POPPER & HAMBURGER, 2014, s/p).

75 Essa é, no entanto, uma conjectura nossa. Muitas das empresas baseadas em mercados criativos, a exemplo
de Facebook, Twitter e o próprio Foursquare, nascem sem um plano de negócios bem definido, e apenas
encontram uma forma de gerar receita diante da maneira como acabam se expandindo.

76 Tradução nossa de: "'[We’re] using passive location-sharing in a way that people actually want,' says Weiss.
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A distinção entre  Swarm e  Foursquare traz consigo também uma funcionalidade  de

localização passiva. Ou seja, por meio de recursos técnicos não totalmente explicitados, o

próprio aplicativo “sabe” onde a pessoa se encontra em dado momento, mesmo que ela não

realize  o  check-in propriamente  dito.  A  divisão  de  propostas,  assim,  mostra  também

estratégias  diferentes  em  prol  de  um  mesmo  objetivo:  o  Foursquare  fica  sendo  aquele

dispositivo que lê e contextualiza as movimentações das pessoas; o Swarm é aquele por meio

do qual as pessoas deliberadamente fornecem dados sobre suas movimentações. Juntos, eles

se complementariam para criar novas releituras sobre os espaços das cidades, colocando as

pessoas em contato e proximidade – além, claro, de prover um gigantesco arcabouço de dados

para posterior utilização.

O modo, de fato, como a empresa viria a gerar receita com esses dois serviços não é um

ponto que nos interessa especificamente, mas suas estratégias e mudanças de curso, sim. Elas

nos falam algo sobre a história recente desse tipo de aplicação e utilização de recursos. As

adaptações  em relação às  dinâmicas  de uso do aplicativo também são indicativos de que

algumas das promessas em torno das redes baseadas em localização não se concretizaram

como um todo – o que colocaremos em perspectiva a seguir. Por ora, contudo, trazemos uma

descrição do site e do aplicativo para celular do Foursquare.

5.2.1.1 WEBSITE

A página inicial do site ressalta sua funcionalidade principal de busca por informações

georreferenciadas. De início, o visitante é recebido apenas pelo título Foursquare em tamanho

destacado  sobre  um  fundo  contendo  o  mapa  da  cidade  local  (referente  à  localização

momentânea),  com  os  dizeres  “Encontre  os  melhores  lugares  para  comer,  beber,  fazer

compras ou visitar em qualquer cidade do mundo. Acesse mais de 75 milhões de breves dicas

de  especialistas  locais”.  Logo  abaixo,  uma  caixa  de  busca  com  os  dizeres  “Estou

procurando...” indica  a  correlação imediata  do mecanismo de  pesquisa com a cidade  em

questão77 (Figura 5). Uma seta direcionada para baixo, alocada dentro da caixa de busca, serve

para  mostrar  outras  opções  de  pesquisa,  dentre  as  quais  estão  destacadas,  em  cores

diferenciadas, as “Seleções principais” e “Na moda esta semana”. As demais opções de busca

'They don’t want to be precision-pointed [latitude and longitude] on a map so somebody can go find them in
the middle of a park. What they want is for friends to be ambiently aware of where they are, so when they
got out of the train in Williamsburg, they can say, Who are my 10 friends in Williamsburg?’"

77 Ao que tudo indica,  a  identificação  da  cidade  é  automática,  realizada  por  processos  independentes  da
atuação do visitante.
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são tipos de estabelecimentos segundo sua natureza de atuação, tais como “Alimentação, Vida

noturna” ou “Compras”. Essas categorias são maneiras que o sistema utiliza para separar as

intenções  de deslocamento  e  visitação dos  usuários  e  não  parece  indicar  nenhum tipo  de

cadastro oficial nas prefeituras ou órgãos responsáveis pela administração das cidades.

A versão web do Foursquare é plenamente funcional quanto à pesquisa geograficamente

situada: em princípio, todas as opções de busca funcionam de maneira similar às versões para

aplicativos móveis, tanto em termos de abrangência quanto de refinamento dos resultados. Por

meio da identificação de localização automática (cujo mecanismo de funcionamento não fica

claro ao usuário em geral), o site reconhece a cidade em que a pessoa se encontra, provendo

uma filtragem desde esse primeiro momento de utilização. A rigor, contudo, sempre é possível

trocar  a  cidade  detectada  por  outra  de  preferência:  a  priori,  não  foi  possível  identificar

nenhum impeditivo nessa busca por lugares em outros países, por exemplo – o que significa

que a dimensão de apreensão espacial independe de um localismo total. Alguém que queira

viajar  para  outro  país  completamente  desconhecido,  por  exemplo,  não  deve  encontrar

dificuldades em utilizar os recursos oferecidos pelo site para planejar seus deslocamentos.

Acima dessa região principal, encontram-se opções de explicação do serviço (“Sobre o

Foursquare”) e de download do aplicativo (“Obter o aplicativo”). Ainda na mesma barra, dois

botões em destaque chamam o visitante a realizar as ações para entrar no sistema (“logon”) ou

de  se  cadastrar  (“Cadastrar-se”).  Mais  abaixo,  encontramos  novamente  uma  opção  de

cadastramento no serviço: primeiramente em destaque maior, na forma de um grande botão,

Figura 5: Página inicial do website do Foursquare.
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via login na rede Facebook; ou, caso prefira, a pessoa interessada no serviço pode se cadastrar

via seu endereço de e-mail. Abaixo dessas opções, outros menus levam o visitante a páginas

de caráter institucional, assim como para uma listagem de lugares daquela cidade em questão

alocados em ordem alfabética.

Desde esse contato inicial, o Foursquare demonstra-se como um serviço de busca por

lugares. Embora saibamos que a intencionalidade do serviço é a de prover um sistema que

ofereça informações baseadas na localização da pessoa, essa dimensão de uso não fica clara

nesse contato inicial com o mesmo. Em princípio, essa contextualização local parece se dar na

dimensão de uma cidade, o que é amplo demais se considerarmos metrópoles e megalópoles

em geral. Esse fundamento em localização no qual se pautam as mídias locativas em geral e,

especificamente, as LBSN, considera a movimentação das pessoas pelos espaços das cidades.

Diante  dessa  mobilidade,  redes  e  serviços  georreferenciados  tratam  de  oferecer

funcionalidades que tanto não precisem retirar as pessoas desse deslocamento (ou seja, não as

forcem a acessar aquele  site ou aplicativo exclusivamente de um computador fixo)  e que

sejam  sensitivos  o  suficiente  para  contextualizar  a  localização  e  ter  um  papel  ativo  na

sugestão de lugares a conhecer. A localização, portanto, diz menos respeito à cidade atual e

mais a uma dimensão mais específica, como bairros ou ruas determinadas, cuja fruição de uso

se dá diante de dispositivos e conexões móveis. Nesse sentido, a utilização do Foursquare por

meio do site, por exemplo, não ganha nenhum destaque logo na primeira página, e só vem a

ser observado diretamente no momento em que se busca a opção de cadastro ou quando o

usuário busca a página Sobre, a qual explica sobre o que se trata o site.

A página “Cadastrar-se” apresenta a marca da empresa estampada na tela de um celular.

Ao seu lado, há os dizeres “Encontre lugares que você vai adorar - Junte-se a mais de 50

milhões de pessoas que usam o Foursquare para receber dicas personalizadas”. Como plano

de fundo desse destaque,  há a silhueta simplificada de uma cidade, com prédios e pontos

indicativos  diversos,  os  quais,  por  meio  de  ícones,  sinalizam  a  localização  de  tipos  de

estabelecimentos.

Abaixo dessa figura principal, encontra-se um formulário de cadastro com os principais

tipos de informações que identifiquem os usuários (Figura 6). Na base da página, outra opção

de cadastro, dessa vez por meio da rede Google+, encontra-se disponível tanto quanto aquela

primeira, via Facebook.
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Até esse ponto, o Foursquare parece ainda ser um serviço sem clareza nos propósitos –

pelo  menos  para  quem  o  desconhece.  A especificidade  sobre  ele  ganha  peso  na  página

“Sobre”, onde explicações mais detalhadas são encontradas. A primeira informação textual

indica a ocorrência de dois aplicativos sob o controle de uma mesma empresa: Foursquare e

Swarm.  Sobre  o  primeiro,  a  explicação  geral  dá  conta  de  uma  busca  espacialmente

fundamentada. Segundo os gostos individuais e a rede de amigos próximos, o serviço promete

recomendar lugares para visitar. Os dizeres “Encontre ótimas recomendações baseadas nos

seus gostos, nas suas avaliações de lugares semelhantes e nos amigos e experts em que você

mais confia” sublinham essa dimensão de proximidade espacial (física) e de redes de contatos

(estrutural, mas também simbólica) sobre a qual o serviço busca se fundamentar.

Existe  nesse  ponto  o  reconhecimento  de  uma relação  de  homofilia  entre  lugares  e

sujeitos: nem todas as pessoas vão a todos os lugares disponíveis tanto quanto nem todos os

lugares são realmente disponíveis para qualquer pessoa (pensemos que há códigos a serem

interpretados e avaliados: índices de altos custos, por exemplo, indicam diferentes sentidos

para  classes  socioeconômicas  distintas);  há  sempre  seletividade,  ainda  que  indireta  e

mascarada,  na  forma  como as  pessoas  se  movimentam pelos  espaços  urbanos  e  acessam

lugares específicos. O Foursquare não refuta nem corrobora essa ocorrência, tampouco busca

sublinhar essa perspectiva, mas dela se alimenta ao se basear na correlação entre intimidade e

proximidade dos elos sociais para a indicação de novas movimentações. Essa constatação de

Figura 6: Tela de cadastro na rede Foursquare.
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homofilia sobre os espaços urbanos já foi realizada por Duffy (2011),  por exemplo.  Esse

serviço parte  do pressuposto,  portanto,  de que pessoas amigas irão frequentar os mesmos

lugares  (ou  ao  mesmo  certos  estilos  e  categorias  ou  redondezas),  ou  pelo  menos  terão

preferências similares (e, provavelmente, formas de movimentações parecidas também). Uma

vez que o destaque dado ao login no sistema se baseia na rede do Facebook, parece-nos claro

que o Foursquare busca utilizar uma estrutura de rede social já amplamente organizada em

outro sistema para alimentar as bases de dados sobre as quais irá atuar.

Ainda na página “Sobre”, o texto explica que, no ano de 2014, houve uma decisão de

dividir  as  funcionalidades  gerais  do  Foursquare:  para  a  realização  de  marcações

georreferenciadas  e  compartilhamento  de  localização  com  os  amigos,  foi  proposto  o

aplicativo Swarm. A dimensão de sociabilidade em torno dele fica sublinhada pela frase “O

Swarm é a maneira mais rápida e fácil de acompanhar e encontrar seus amigos”, que nos

remete à dimensão de ligação perene entre as pessoas que o serviço toma por base. Nessa

cisão de funções, coube ao Foursquare a busca de informações contextualizadas sobre espaço,

o  que  se  destaca  diante  dos  dizeres  “Nós  reinventamos  a  busca  local,  ajudando  você  a

encontrar o lugar perfeito, onde quer que esteja”.

No geral, o  site do serviço Foursquare se propõe a ser um concentrador de funções

pautadas na busca e na visualização geográficas. Quando se realiza uma pesquisa em sua

página  inicial,  as  informações  principais  (via  de  regra,  organizadas  por  proximidade)  são

destacadas  numa  tela  com  um  mapa  da  cidade.  Cada  item  tem  seu  próprio  nível  de

detalhamento (tipo de estabelecimento, faixa de preço, endereço completo etc.) e ainda mostra

quais amigos já estiveram ali (Figura 7), o que nos leva a entender que essa enumeração ajuda

a criar contextualizações em relação aos círculos sociais de alguém. 
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Cada item específico listado ou mostrado no mapa funciona como resumo e possuem

atalho  para  a  página  de  cada  estabelecimento  (Figura  8),  a  qual  contém,  além  dos

detalhamentos  diversos  (endereço,  telefone de contato,  rotas,  formas de pagamento),  uma

relação dos amigos que já a visitaram. Além disso, ali se encontram dicas e comentários de

outros visitantes, sugestões de outros lugares similares e até listas de lugares para onde as

pessoas vão depois de visitarem aquele estabelecimento78.

78 Pressupõe-se que esses sejam lugares em que as pessoas fazem check-in no Swarm depois de fazer check-in

Figura 8: Página de um estabelecimento em detalhe.

Figura 7: Visualização de busca no site do Foursquare.
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A interface do Foursquare, em geral, mostra os entrelaçamentos sociais, que se dão sob

a forma de pessoas seguindo outras, sem necessariamente haver reciprocidade de ligação entre

elas (ou seja, um usuário pode seguir as atividades de outro sem, contudo, precisar ser seguido

de volta). A visualização dos elos sociais, contudo, é bastante resumida e não ganha qualquer

destaque: todo o foco da interface e das dinâmicas possíveis no site levam ao entendimento de

que o serviço está mais focado, pelo menos por essa forma de acesso, na realização de buscas

espaciais, localizando, principalmente, restaurantes, bares, lugares de entretenimento e lojas.

A lista de contatos visualizadas na versão  web não coloca em pauta o encontro face a face,

seja  no  tempo presente  ou  no futuro  próximo.  As  informações  lidam muito  mais  com o

passado do que arranjos em potencial.

No quadro 3 a seguir, apresentamos um resumo dos principais aspectos encontrados no

website do Foursquare.

Foursquare - site

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Principais aspectos observados

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou seções Tela principal: opção de busca por lugares

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Buscas e refinamentos por meio filtros específicos

Localização Elementos simbólicos Mapas; ícones indicativos de categorias de lugar; 
pontos indicativos de localização no mapa

Marcação 
georreferenciada

Não se realizam marcações georreferenciadas: é 
possível apenas observá-las e navegar por elas

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Fotografia de perfil; descrição geral de perfil; cidade 
de moradia; listas pessoais de lugares; dicas de 
lugares; rede de contatos.

Informações de 
localização pessoal

Cidade de moradia

Integração com outros 
serviços

Login de terceiros; links para perfis em outras redes.

Elos sociais Natureza e formação dos 
elos

“Seguir” usuários; sem reciprocidade.

Visibilidade dos elos Listagem pública, a priori.

Interação Sem evidência, no caso do site

Quadro 3: Site do Foursquare - resumo de detalhamento

naquele estabelecimento em questão, mas isso não é esclarecido nessa tela.
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5.2.1.2 APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL

Ao abrir o aplicativo para dispositivo móvel, a interface mostra de imediato a opção

para encontrar um lugar (“Find a place”). Essa tela utiliza a localização momentânea para dar

dicas de lugares próximos. A depender do horário, opções diversas ganham destaque: café da

manhã, almoço, jantar etc. Outras opções de categorias também estão disponíveis aí: compras,

vida noturna ou diversão também são acessíveis nessa mesma tela (Figura 9).

De imediato, destacam-se as opções mais próximas e com melhores avaliações. Nosso

exemplo (Figura  10) mostra opções para jantar próximas àquela localização – mesmo que

ainda não tivéssemos chegado ao final da tarde.  A mesma tela mostra também opções de

refinamento  da  busca  por  meio  de  filtros,  os  quais  incluem faixas  de  preço,  horários  de

funcionamento  e  características  diversas  (se,  por  exemplo,  o  estabelecimento  foi  recém-

inaugurado ou se disponibiliza cadeiras e mesas a céu aberto).

Figura 9: Tela inicial do aplicativo Foursquare
para dispositivo móvel.
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Cada uma das indicações é passível de mais informações. Para cada lugar verificado,

outras opções se apresentam (Figura 11): “Rate” (dar uma nota), “Save” (salvar – para uma

visita posterior), “Share” (compartilhar – com a qual é possível enviar para contatos inscritos

no dispositivo) e fazer check-in (opção que nos retira do Foursquare e nos leva ao aplicativo

Swarm).  Ainda  na  tela  principal  daquela  localização,  outras  informações  diversas  se

encontram disponíveis, como o endereço físico completo e sua visualização num mapa.

Figura 10: Opções de jantar próximas à
localização momentânea.
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De volta à tela inicial do Foursquare, o segundo item do menu principal é chamado de

“Aqui”. Essa opção apenas detecta a localização exata da pessoa naquele momento e mostra

“o que há de bom” ali. Em geral, exibe-se uma lista de estabelecimentos, cada qual com dicas

variadas dadas por usuários que já frequentaram aquele lugar e, igualmente, com a opção de

realizar check-in. Novamente, essa opção retira o usuário do Foursquare e o leva ao Swarm.

Figura 11: Informações e opções
diversas sobre um dado lugar.
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Por fim, a opção Perfil (Figura 12) mostra as diversas outras funcionalidades que giram

em torno do usuário individualmente: quantas dicas ele já deixou na rede, quantas pessoas ele

segue79 (e quantas o seguem também), que lugares foram salvos numa lista particular, opções

de configuração pessoal e uma central de notificações (como novas requisições de amizade no

aplicativo Swarm). Há também o nível de expertise em que se encontra aquela pessoa, o que,

de certa forma, é uma herança da dinâmica de  gamificação que encontrávamos na antiga

versão do Foursquare, antes da criação do Swarm. 

Tal qual o  site, o aplicativo do Foursquare para dispositivo móvel também dá grande

ênfase  a  buscas  de  lugares,  especialmente  tendo  em  vista  um  possível  refinamento  da

visualização das opções por meio da proximidade. O aplicativo transpõe as funcionalidades

em geral que já se encontram no site para uma dimensão de mobilidade – o que, em princípio,

serve  de  auxílio  àqueles  que  buscam por  informações  em meio  às  suas  movimentações.

Também similar ao  site, os elos sociais aí estabelecidos parecem indicar contextualização,

além de servir, possivelmente, como fonte de dados para sugestões e indicações diversas. É

notável, assim, que o aplicativo Foursquare, depois da criação do Swarm, já não parece dar o

79 Constata-se, pois, que os elos estabelecidos na rede Foursquare não são de reciprocidade obrigatória: pode-
se seguir alguém sem ser seguido em contrapartida.

Figura 12: Tela mostrando informações e
configurações da conta pessoal.
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mesmo foco às relações sociais como fazia antes, colocando em primeiro plano a exploração

espacial  e  a  busca  por  lugares.  Os  elos  de  contato  ficam  mais  claros  apenas  quando

verificamos informações de um lugar especificamente: surgem, então, a lista de amigos (ou

pessoas que alguém segue, nesse caso) que ali já realizaram  check-in. Há, claro, a base de

contatos e proximidade social que o próprio serviço destaca e toma como fundamento para a

própria atuação mas, no geral, os elos sociais não são tão explícitos nem parecem possuir a

mesma importância como outrora. Esse é já um primeiro indicativo de como a localização tem

sido posta  como um operador  de  ações  e  mediador  de interações  sociais,  e  a  divisão  de

ambiências e funcionalidades transcorridas com o lançamento do Swarm aponta para o foco

de proposições e usos de cada um desses aplicativos.

A opção Dicas na tela inicial foi a única opção sem apresentar qualquer funcionamento.

Várias tentativas foram efetuadas, em horários e lugares diferentes, mas nenhuma informação

específica relacionada a esse nome apareceu – apenas um aviso de que nenhuma dica estava

disponível ali.

A seguir, no quadro  6, um resumo dos principais aspectos anotados no aplicativo do

Foursquare.
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Foursquare - aplicativo

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Principais aspectos observados

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou seções Tela principal: opção de busca por lugares

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Busca por lugares; visualização de estabelecimentos 
próximos; refinamento de busca por determinação de 
distância; sugestões de lugares baseadas no horário.

Localização Elementos simbólicos Mapas; pontos indicativos de localização no mapa.

Marcação 
georreferenciada

Não se realizam marcações georreferenciadas: é 
possível apenas observá-las e navegar por elas.

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Fotografia de perfil; descrição geral de perfil; cidade 
de moradia; listas pessoais de lugares; dicas de 
lugares; rede de contatos.

Informações de 
localização pessoal

Cidade de moradia.

Integração com outros 
serviços

Login; links para perfis em outras redes; 
compartilhamento de um lugar específico.

Elos sociais Natureza e formação dos 
elos

“Seguir” usuários; sem reciprocidade.

Visibilidade dos elos Listagem pública, a priori.

Interação Sem evidência.

Quadro 4: Aplicativo do Foursquare - resumo de detalhamento

5.2.2 SWARM

O Swarm é  resultado de  uma cisão  das  funcionalidades  do  Foursquare,  lançado ao

público  em  maio  de  2014  (POPPER  &  HAMBURGER,  2014).  Se  até  então  o  uso  do

Foursquare estava principalmente pautado nas dinâmicas de check-in (ou seja, de declaração

específica e deliberada da própria localização), agora essa funcionalidade foi transposta para o

Swarm. A explicação dada pela própria empresa (em anunciados para a imprensa) foi a de que

as  propostas  (marcação  georreferenciada  e  busca  espacialmente  contextualizada)  eram

contraditórias  e  precisavam  ser  alocadas  em  contextos  diferentes,  a  fim  de  não  causar

confusões: “à medida que o uso [de dispositivos móveis] tem aumentado e expandido, você

obtém experiências únicas. Você abre um aplicativo para fazer uma tarefa específica,  não

como um portal para uma grande experiência complicada”80, disse o então vice-presidente de

experiência de produto do Foursquare, Jon Steinback (POPPER & HAMBURGER, 2014).

80 Tradução nossa  para  “[...] as  mobile  usage  has  broadened  and  evolved  you get  individual  experiences
instead. You open an app to do a specific task and not as a gateway to a large complicated experience.".
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Essa estratégia dá conta de uma dimensão que busca simplicidade e foco no uso de

aplicações  em  dispositivos  móveis.  Além  disso,  transporta  o  componente  lúdico  antes

marcante no Foursquare para um novo ambiente, inclusive com remodelagens gráficas, o que

talvez também seja parte de um planejamento de distinção de públicos e propostas para ambos

aplicativos.

Vale lembrar, afinal, que o sucesso de tal rearranjo não é alvo de nosso estudo: se a

companhia foi bem sucedida em sua empreitada ou não, essa não é uma questão que nos

concerne. Nosso foco se situa nas propostas de uso e nas adoções de fato.

5.2.2.1 WEBSITE

O  site do  aplicativo  Swarm81 (Figura  13)  não  apresenta  o  mesmo  patamar  de

detalhamentos e funcionalidades que o do Foursquare – o que nos leva a compreender que a

funcionalidade central dessa rede está baseada intencionalmente nos dispositivos móveis. A

informação principal alocada na página inicial traz à tona um grande apelo à dimensão lúdica

em torno do aplicativo, frisada pela frase Transforme cada dia em um jogo. Um pouco abaixo,

em menor destaque, outros dizeres seguem o mesmo sentido: Saia. Faça check-in. Divirta-se.

Ganhe prêmios e dispute com amigos de acordo com os lugares que for. Por fim, botões para

download (também  nas  lojas  App  Store,  Google  Play  e  Windows  Store)  e  links para

informações institucionais diversas no fim da página.

81 Disponível em <https://www.swarmapp.com>.

Figura 13: Tela inicial do website do Swarm.
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A fruição proposta pelo Swarm, a priori, é a de carregar as movimentações cotidianas

por uma tônica de diversão, de modo que as marcações em diferentes localizações possam

atribuir pontos e bonificações para cada usuário. Não há nenhuma informação nessa página

inicial que explique, de maneira clara, o que isso significa, mesmo em linhas gerais. Que tipos

de premiações são essas e qual a natureza da disputa com os amigos são informações que não

ficam esclarecidas até esse ponto.

Um olhar mais escrutinador pode levar o visitante para a página de ajuda do aplicativo,

a qual é, basicamente, um verbete dentro do sistema de suporte do Foursquare. Nessa página,

explica-se  que  o  Swarm é  um aplicativo  que  possibilita  a  manutenção  de  contatos  entre

amigos por meio de funcionalidades georreferenciadas. O texto (em inglês), mostra que, com

essa  ferramenta,  é  possível  marcar  seus  lugares  favoritos  e  ver  quem  se  encontra  nas

redondezas.

Resumidamente, o site do Swarm não tem nenhuma funcionalidade clara e sua proposta

é apenas explicativa. Não há informações georreferenciadas sendo utilizadas aí, muito menos

funções  baseadas  em  localização,  e  todas  as  indicações  levam  o  visitante  a  instalar  o

aplicativo no dispositivo móvel. A seguir, no Quadro 5, um resumo da nossa observação.
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Swarm - site

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Principais aspectos observados

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou seções Indicação de perspectiva de jogo, mas com referências
discretas à espacialidade ou à movimentação.

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Nenhuma

Localização Elementos simbólicos Nenhum

Marcação 
georreferenciada

Não se realizam marcações georreferenciadas nem: é 
possível observá-las ou navegar por elas.

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Nenhuma

Informações de 
localização pessoal

Nenhuma

Integração com outros 
serviços

Sem integração

Elos sociais Natureza e formação dos 
elos

Sem indicações ou explicações claras.

Visibilidade dos elos Nenhuma

Interação Sem indicações

Quadro 5: Site do Swarm - resumo de detalhamento

5.2.2.2 APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL

É com o aplicativo do Swarm que as funcionalidades dessa rede se destacam. As telas

iniciais (Figura 14) nos mostram alguns ícones relacionados à diversão, frisando novamente a

dimensão lúdica por trás de sua proposta. Num momento seguinte, pede-se que a função de

localização automática seja ligada no dispositivo móvel (caso esteja desligada), de modo que

os amigos próximos possam ser localizados automaticamente. Por fim, o aplicativo convida o

usuário a assumir a postura de jogador com uma tela que esclarece a existência de um ranking

– mas a competição em torno do mesmo não fica totalmente esclarecida.
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Figura 14: Telas iniciais do Swarm frisam o aspecto lúdico incorporado à rede.

Figura 15: Tela principal do Swarm com lista de amigos e pontuações
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Todo o  funcionamento  do  Swarm se  volta  a  esse  aspecto  competitivo.  Na sua  tela

principal (referente ao primeiro ícone na base da tela, da esquerda para direita – Figura 16),

logo depois desse processo introdutório, marca-se a existência de um sistema de moedas, as

quais anunciam um patamar de recompensa por cada marcação georreferenciada realizada.

Essa  informação,  contudo,  é  bem  discreta,  e  aparece  sob  a  forma  de  pequenos  círculos

amarelos abaixo do nome de cada usuário. O que é possível fazer com tais moedas não fica

esclarecido ainda nesse ponto. A listagem que nos aparece nesse momento indica uma lista de

pessoas  adicionadas  como contatos  (ou  amigas),  suas  respectivas  localizações  atuais  e  o

último  check-in realizado.  Um  toque  no  lugar  do  check-in nos  leva  à  visualização  de

informações mais específicas sobre aquela marcação. Por outro lado, um toque na foto da

pessoa  nos  leva  à  página  daquele  indivíduo,  a  qual  revela  um  conjunto  de  informações

pessoais:  descrições  pessoais,  onde  vive,  quantas  marcações  realizou  e  suas  últimas

movimentações. Ainda essa página permite o acesso a outros pontos: sua lista de contatos, um

botão  para  contato  (via  e-mail ou  outros  aplicativos  instalados  no  dispositivo),  um

ranqueamento dela com seus amigos e um conjunto de suas fotos publicadas. Uma opção de

enviar mensagem diretamente dentro do próprio aplicativo também se encontra disponível

nessa mesma tela: um toque na área referente nos leva à outra tela onde é possível escrever a

mensagem desejada. Também nessa primeira visualização é possível verificar quais contatos

estão pelas proximidades naquele dado momento. Alguns que estão geograficamente distantes

também são exibidos logo abaixo. Ao clicarmos na fotografia de perfil de qualquer dessas

pessoas, uma opção de enviar uma mensagem privada aparece logo em seguida. Nessa seção,

ainda é possível clicar  na opção  Nearby (proximidade,  em tradução livre)  e verificar  que

amigos estão por perto e aqueles que não estão tão próximos (no nosso exemplo a seguir,

apenas uma pessoa estava a 1,5km da minha localização no momento do teste; as demais se

encontravam em outras cidades e estados). Por essa perspectiva, é plausível considerar que

essa opção busca proporcionar encontros com as pessoas ao redor, especialmente tendo em

vista  a  rapidez  com  que  se  pode  entrar  em  contato  com  ela  por  meio  das  mensagens

disponíveis no próprio aplicativo.

O conjunto de mensagens enviadas ou recebidas (além das notificações com requisições

de  amizade)  estão  disponíveis  no  segundo  ícone,  em  formato  de  balão.  As  notificações

referem-se tanto às requisições de amizade quanto aos resultados de “competições” semanais.

Essas  competições  não  são,  vale  frisar,  disputas  formais,  das  quais  alguém  participa
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deliberadamente: são apenas listas automáticas de ranqueamento que mostram o quanto de

moedas referentes aos  check-ins cada pessoa ganhou a cada semana transcorrida. Uma vez

mais, não é possível saber que decorrências gerais essa disputa possui ou se algo factual é

possível de se fazer com tais moedas ganhas. A página é simples e não fornece muitras outras

opções ou ações possíveis (Figura 16).

O  terceiro  ícone  localizado  na  base  da  interface  é  aquele  que  realiza  a  marcação

georreferenciada de fato. Ao tocá-lo, uma tela de imediato reconhece a localização, exibindo

lugares próximos já amplamente conhecidos e visitados82 (Figura  17). Há também tanto a

possibilidade de busca por algum lugar não listado (lupa, no canto direito superior) quanto a

alteração de localização. Uma vez escolhido um lugar para marcar,  a tela seguinte (ainda

Figura  17)  exibe  opções  diversas  de  expressividade  pessoal.  Durante  a  realização  de  um

82 Embora não haja explicações sobre como tais lugares aparecem como sugestão, presume-se que, por meio da
própria localização, o sistema consiga ser preditivo e dar indicações aproximadas.

Figura 16: Seção de notificações do Swarm
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check-in,  é  possível  alterar  a  localização,  adicionar  ícones  diversos  (utilizados  para

representar o humor momentâneo ou o que a pessoa está fazendo) e ainda a possibilidade de

algum  comentário  adicional.  Opções  diversas  de  marcação  de  outra  pessoa  e

compartilhamento daquele check-in em outras redes sociais também se encontram no mesmo

espaço (embora, em nossa tela, tenha aparecido com o visual cortado).

O quarto botão (na forma de um diamante) apenas exibe o ranqueamento da disputa

semanal entre amigos – o qual já é acessível por meio do item Notificações, destacado já no

segundo botão. Todas as funcionalidades dessa visualização já foram descritas anteriormente.

Por fim, a última opção, representando a visualização simplificada de uma pessoa vista

de  frente,  dá  acesso  ao  próprio  perfil,  com opções  similares  àquelas  que  temos  quando

visualizamos o perfil de outra pessoa (Figura 18). Na parte de cima da tela, encontram-se, em

sentido horário: opção para verificar a lista de amigos, um mapa com os check-ins realizados,

o ranqueamento da competição semanal e as fotografias publicadas nessa rede. Mais abaixo, é

possível também realizar pesquisas no próprio histórico e visualizar as últimas marcações

georreferenciais em ordem cronológica inversa.

Figura 17: Telas em sequência para a realização de check-in no Swarm.
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Ainda essa última tela  (Figura  18)  possui  duas  opções  menos  destacadas,  no  canto

esquerdo superior. O primeiro ícone, de uma pessoa com o símbolo de adição (+) nos dá

acesso a uma página na qual é possível procurar por novos amigos – inclusive utilizando os

elos sociais já estabelecidos no Facebook e no Twitter e os contatos cadastrados no próprio

dispositivo móvel. O cruzamento de dados já disponibiliza algumas sugestões logo abaixo,

mostrando quais pessoas possivelmente são conhecidas por haver um número razoável de

amigos em comum. O segundo ícone, representando uma engrenagem, mostra uma página na

qual é possível realizar configurações diversas, tirar dúvidas sobre o aplicativo, verificar os

termos de serviço e privacidade, dentre outras informações secundárias.

A ausência de elementos que possam prover um sentido de espacialidade clara  (um

mapa, indicando rotas, pontos de interesse ou mesmo a localização de amigos) nos leva a

enxergar o Swarm menos como uma ferramenta de leitura espacial e mais de interação social

por meio da georreferência. A localização, no Swarm, é posta como mote de congregação

entre as pessoas, mas é preciso ressaltar que essa congregação não necessariamente significa

um encontro face a face. Há essa possibilidade, mas as funcionalidades do aplicativo não se

Figura 18: Seção mostrando informações do
perfil pessoal.
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pautam estritamente na proximidade entre as pessoas. No fim das contas, a localização pode

desaguar num patamar físico e ou ser tratada apenas a nível das informações disposta nessa

rede.

Dentre todas as telas, apenas uma apresenta um mapa em que se visualizam os próprios

check-ins realizados. Além dessa exceção, não há outros mapas mostrando possíveis lugares a

se visitar, como no Foursquare, ou amigos com quem se encontrar pelas redondezas (a ideia

de amigos próximos é evidenciada por uma lista e dimensões de metros e quilômetros) e não

se apresentam quaisquer aspectos de facilitação nos deslocamentos. Por exemplo, se alguém

deseja saber que caminho deve fazer para encontrar seu amigo em determinado lugar naquele

momento (supondo que o próprio sistema coloque as duas pessoas em consciência mútua),

não se exibem rotas ou algo similar no Swarm: apresenta-se apenas um botão para que aquela

localização  seja  visualizada  no  Foursquare  (Figura  19),  o  que  ressalta,  mais  uma vez,  a

separação de intencionalidades e possibilidades de fruição entre os dois aplicativos.

No Quadro 6 a seguir, um resumo dos principais aspectos observados no aplicativo do

Swarm para dispositivo móvel.

Figura 19: Indicações de rotas e
visualização no mapa são feitas apenas no

Foursquare.
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Swarm - aplicativo

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Principais aspectos observados

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou seções Indicação de atividades lúdicas e competitivas 
atreladas ao cotidiano.

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Localização recente de amigos, filtrados por 
proximidade ou não; possibilidade de contato (bate-
papo); marcações georreferenciadas (check-in).

Localização Elementos simbólicos Ícones de mapas e de pontos de interesse.

Marcação 
georreferenciada

Indicação instantânea da própria localização (check-
in); visualização dos últimos registros de amigos; sem
foco na visualização cartográfica.

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Fotografia de perfil; fotografias marcadas em lugares 
específicos; descrição geral de perfil; cidade de 
moradia; número de check-ins realizados; rede de 
contatos; moedas coletadas.

Informações de 
localização pessoal

Cidade de moradia; registro de movimentações.

Integração com outros 
serviços

Login com outras redes; adição de contatos de outras 
redes; compartilhamento do check-in em outras redes.

Elos sociais Natureza e formação dos 
elos

Adição de amigos (elo recíproco); sugestão de 
possíveis conhecidos.

Visibilidade dos elos Pública, em princípio.

Interação Por meio de mensagens (bate-papo); coordenação 
diante de proximidade; aspecto competitivo.

Quadro 6: Aplicativo do Swarm - resumo de detalhamento

5.2.3 FACEBOOK

A história do Facebook remonta ao início do ano de 2004, quando foi criado pelo então

estudante universitário Mark Zuckerberg como uma forma de congregação dentre amigos.

Diante do tempo de existência e do papel preponderante que tem enquanto catalisador de

interações em ambientes online, esse site chegou a receber uma edição especial do periódico

acadêmico New Media & Society, com diversos artigos debruçados sobre questões relativas à

privacidade, ao capital social, às estratégias de articulação e de empoderamento, dentre outras

atividades exercidas nesse ambiente e problematizações correlatas. O editorial dessa edição

destaca a natureza pervasiva e movente dessa rede, mostrando-nos como esse  site alcançou

variadas e amplas dimensões da vida cotidiana de seus usuários.
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Em mais de 10 anos de existência, o Facebook possui um amplo lastro de mudanças em

torno de si mesmo enquanto empresa e site de redes sociais: novidades em projetos gráficos,

alterações,  adições  ou  supressões  de  funcionalidades,  incorporações  de  outros  produtos  e

empresas,  estratégias  de  venda  de  espaço  publicitário,  controvérsias  em  torno  das

configurações  de  privacidade  etc.  Nesse  breve  histórico  que  aqui  trazemos,  não  iremos

detalhar todas essas movimentações: destacaremos apenas aquilo que interessa diretamente a

esta tese,  tendo como foco a localização e  as funcionalidades de georreferência dispostas

nesse serviço.

De início, há um ponto que merece ser sublinhado: as várias e dispendiosas compras de

outras  empresas  ou serviços  efetuadas  por  parte  do Facebook,  como o próprio Instagram

(visto  a  seguir).  Para  nossa  pesquisa,  interessam em particular  dois  serviços  diretamente

baseados em localização: Gowalla e Glancee (WILKEN, 2014).

O primeiro,  adquirido em dezembro de 2011,  possuía uma dinâmica de competição

similar à que encontrávamos então no Foursquare e que hoje se situa no Swarm, com um eixo

central na realização de marcações georreferenciadas e ganho de pontos proporcionais. Já o

Glancee,  comprado  pelo  Facebook  no  início  de  2012,  surgiu  como  um  aplicativo  para

dispositivos móveis que permitisse o encontro com novas pessoas (ou seja, desconhecidos,

não amigos), tomando por base a localização e gostos similares.

Mesmo  que  as  intenções  de  funcionamento  do  Facebook  nunca  tenham  estado

totalmente voltadas à informação geográfica (a exemplo de um serviço de mapeamento, como

no caso do aplicativo Waze) nem ao uso da georreferência como um elemento central nas

interações de seus utilizadores (a exemplo do Gowalla ou do Foursquare / Swarm), percebe-se

que essa empresa sempre se esforçou para ampliar sua base de dados georreferenciais, de

modo que pudesse prover recursos apropriados para uma devida utilização dessa rede em

versões mobile. Por “utilização mobile”, devemos compreender o uso do Facebook e das suas

funcionalidades em geral (busca, bate-papo, manutenção de elos sociais, publicações diversas

etc.) em dispositivos móveis como celulares e tablets, e não em computadores portáteis como

netbooks ou laptops. A ideia parecia ser a de se tornar um complexo ecossistema midiático no

qual  se  encontrariam  parte  considerável  de  nossos  dados  pessoais,  fotos,  vídeos  e

conversações. O acesso móvel (ou seja, por dispositivos móveis e em mobilidade) à essa rede

incorporaria, portanto, dinâmicas rotineiras e espacialmente contextualizadas.
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A primeira tentativa do Facebook em dar evidência e sentido locativos se deu com o

Places,  em 2010,  um recurso  com o qual  as  pessoas  poderiam atribuir,  deliberadamente,

localização às suas publicações.  Wilken (2014) aponta que as aquisições do Gowalla e do

Glancee,  juntamente  com  as  compras  do  Instagram  e  do  aplicativo  de  conversações

WhatsApp, proporcionaram ao Facebook uma base de dados apropriada para que ele viesse a

ser  mais  disperso,  pervasivo,  espalhando-se  como  uma  rede  e  uma  ferramenta  genérica

amplamente usada no cotidiano.

A história do Places, contudo, foi curta. De posse dos dados e da estrutura do Gowalla e

do Glancee, o Facebook reconstruiu seus recursos de georreferência, descontinuando o Places

já em 2011 e o relançando com outro nome, chamando-o de Nearby, em dezembro de 2012,

dando-lhe dessa vez uma característica silenciosa: a ideia por trás dessa perspectiva é que o

uso do Nearby fosse orientado por uma atuação automática do dispositivo móvel em torno das

movimentações individuais, bem como esse recurso pudesse dialogar com serviços de outras

empresas. As próprias configurações de privacidade também foram reacomodadas diante das

novas  disponibilidades  baseadas  em localização,  e  ainda  que  permitissem uma seleção  e

enquadramento das movimentações, a empresa teria esses dados (anonimizados, nesse caso)

para análise própria. Em suma, essas ações dão conta de 

[…] uma ambiciosa jogada de longo prazo que reposiciona o Facebook de
três modos: primeiro, elas estabelecem o Facebook como uma companhia de
serviços baseados  em  localização;  segundo,  elas  atualizam  o  foco  da
empresa como um serviço de recomendação de lugares (tomando por base os
likes do  Foursquare,  Yelp  e  Groupon);  e  terceiro,  elas  estabelecem  o
Facebook como um importante portal de propaganda móvel e local (tomando
por base o Google)83 (WILKEN, 2014, p. 1088).

Similar a Wilken (2014), Goggin (2014) mostra-nos que, ao longo de seus poucos anos

de existência, o Facebook adotou primeiramente estratégias de adaptação visual e funcional,

fazendo  com  que  fotografias,  vídeos,  conversações  e  listas  de  amigos  pudessem  estar

disponíveis com a mesma qualidade tanto em dispositivos móveis quanto no acesso via site.

Num segundo momento, contudo, para além do mero acesso móvel, o Facebook veio a adotar

uma perspectiva locativa, ou seja, responsiva à localização de seus usuários, ressaltando o

aumento e a complexidade no uso de dispositivos móveis. A visualização dessas compras em

perspectiva histórica, bem como a observação de funcionalidades, leva-nos a entender que a

83 Tradução nossa de “These are all part of ambitious, longer-term moves that reposition Facebook in three
ways: first, they establish Facebook as a location-based services company; second, they refocus the company
as a local recommendation service (taking on the likes of Foursquare, Yelp, and Groupon) and, third, they
establish Facebook as a key local and mobile advertising portal (taking on Google). 
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utilização desse  site por meio de dispositivos móveis significa algo mais que simplesmente

prover um modo de acesso. No fim último desse cenário, como discutiremos mais adiante, a

própria ideia básica e solidificada de site acaba passando por contestações conceituais – e os

próprios  movimentos  de  aquisição  do  Glancee  e  do  Gowalla  apontam  para  estratégias

empresariais que denotam um esforço, por parte do Facebook, em ser mais que apenas um

site.

5.2.3.1 WEBSITE

Diante da complexidade do site, tomamos a opção de detalhar apenas aquilo que tem a

ver  diretamente  com  localização  nessa  rede.  O  Facebook  é  um  ambiente  repleto  de

possibilidades  de  interação,  e  conta  com  vários  tipos  de  conteúdos  publicáveis:  textos,

imagens,  vídeos  e  até  “acontecimentos”  (nomenclatura  que  descreve  alguns  momentos

especiais, como casamento, nascimento de um filho, formaturas, compra de casa etc.). Dar

conta de todo esse universo nos desviaria de nosso propósito principal.

No  geral,  o  elemento  mais  evidente  quanto  à  localização  é  visto  nas  cidades  de

nascimento e de moradia que o próprio site nos demanda e exibe para o público em geral (a

depender  das configurações  de privacidade individuais),  buscando criar,  assim,  bancos de

Figura 20: Informações pessoais em perfil no Facebook, com as
cidades destacadas.
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dados que deem conta da localização de seus usuários (Figura 20). Nesse caso, contudo, não

se trata de dispor dados georreferenciais a qualquer tipo de conteúdo, nem mesmo de termos

qualquer  funcionalidade  aparente  baseada  na  localização:  procedendo dessa  forma,  o  site

apenas contextualiza espacialmente os membros dessa rede. Além desse exemplo, é possível

realizar buscas por lugares específicos e ter  acesso a informações genéricas da localidade

(Figura  21).  No  site,  contudo,  não  é  possível  realizar  qualquer  ação  relativa  à  marcação

espacial,  a  exemplo  de  um  check-in,  e  mesmo as  buscas  não  podemos  esclarecer  se  são

sensíveis à localização momentânea.

O exemplo  mais  contundente  quanto  à  georreferência  nesse  modo de  acesso  se  dá

quando se publica um conteúdo de qualquer espécie: a um simples texto ou a uma fotografia

pode ser atribuída uma localização (Figura  22), a qual pode se referir tanto a uma cidade

quanto a um lugar mais específico. Além disso, é possível visualizar  check-ins já realizados

(Figura  23), os quais foram efetuados anteriormente por meio de dispositivo móvel (como

veremos a seguir), inclusive com a distribuição dos pontos num mapa.

Figura 21: Busca e detalhamentos de lugares no Facebook.
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Em linhas  gerais,  contudo,  o  site do Facebook não oferece grandes  funcionalidades

voltadas ao uso da localização como elemento de interação entre as pessoas. A georreferência

se encontra lá, aplicável aos conteúdos publicados, mas o site não gira em torno desse eixo. A

localização é um atributo que ajuda a contextualizar o histórico e as atividades das pessoas,

mas não algo que venha a pautar ou modificar as ações dos usuários. No Quadro 7 a seguir,

uma visualização resumida dos principais aspectos observados no site do Facebook, segundo

nosso foco voltado à georreferência de conteúdos e pessoas.

Figura 23: Check-ins realizados no Facebook.

Figura 22: Atribuição de localização no Facebook.
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Facebook - site

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Principais aspectos observados

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou seções Feed de notícias;

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Publicação e leitura de conteúdos midiáticos 
diversificados.

Localização Elementos simbólicos Ícones de ponto de interesse; mapas com fotografias; 
mapas com check-ins realizados.

Marcação 
georreferenciada

Visualização de conteúdos já georreferenciados; 
possibilidade de atribuição de localização aos 
conteúdos; sem possibilidade de check-in.

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Fotografia de perfil; fotografias marcadas em lugares 
específicos; descrição geral de perfil; cidade natal; 
cidade de moradia; check-ins realizados; rede de 
contatos.

Informações de 
localização pessoal

Cidade natal; cidade de moradia; registro de check-
ins.

Integração com outros 
serviços

Conteúdos de outras redes são publicadas no 
Facebook (como Instagram e Swarm), mas o contrário
não se dá.

Elos sociais Natureza e formação dos 
elos

Adição de amigos (elo recíproco); sugestão de 
possíveis conhecidos; possibilidade de seguir pessoas 
(sem reciprocidade); sugestão de pessoas a quem 
seguir.

Visibilidade dos elos Pública, em princípio; privativa, diante de 
configurações.

Interação Por meio de mensagens (bate-papo); interações na 
timeline (likes, comentários, compartilhamentos).

Quadro 7: Site do Facebook - resumo de detalhamento

5.2.3.2 APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL

Opções mais diversas de marcações georreferenciadas estão disponíveis no aplicativo

do Facebook para dispositivo móvel. Já na tela inicial, três botões se destacam: Status, Photo

e  Check In  (Figura  24). Independente da opção escolhida, qualquer uma dessas publicações

aciona a funcionalidade de georreferência, podendo-se atribuir a localização tanto para textos

quanto para fotografias (similar ao acesso pelo site).
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O terceiro botão estabelece uma dinâmica similar ao check-in do Swarm, com o qual o

usuário pode marcar a si mesmo num determinado lugar (Figura  25). A esse ato, também é

possível adicionar imagens (como uma fotografia do lugar), marcar uma pessoa com quem se

esteja no momento (desde que ela também tenha um cadastro nessa rede e com quem se

mantenha um elo técnico) e até adicionar uma sensação ou uma ação adicional (uma leitura de

um livro ou uma sessão no cinema, por exemplo).

Figura 24: Tela inicial do aplicativo do Facebook.
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A realização do check-in na versão móvel do Facebook, por essa breve descrição, leva-

nos  a  entender  que  sua  proposição  não  é  só  de  realizar  marcações  espaciais,  mas  de

incrementar as ações interacionais dentro dessa rede por meio de movimentações diversas,

dos encontros com amigos e de atividades correlatas. Tomando a interface como um rastro das

intencionalidades da empresa em questão, a equipe do Facebook parece compreender que,

quando uma pessoa vai à academia, por exemplo, ela tem um propósito delimitado (o qual ela

pode explicitar, em detalhes, que tipo de exercício ou aula irá fazer), além de se deparar com

uma  probabilidade  de  encontros  com  amigos  e  conhecidos.  O  mesmo  quadro  de

possibilidades, guardadas as devidas proporções, deve ser esperada em outras circunstâncias,

como viagens e festas. Dessa forma, apreendemos que a maneira como os deslocamentos

individuais se realizam é pautada em compartilhamento de momentos presenciais com outras

pessoas, além da ocorrência de motivações e formação de contextos. O aplicativo, contudo,

não chega a atuar de modo proativo, sugerindo, por exemplo, que alguém se encontre com

Figura 25: Opção de check-in no aplicativo do
Facebook para dispositivo móvel.
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seus amigos pelas redondezas. O modo de funcionamento desse aplicativo, que tem por base

muito mais o registro de momentos, toma um outro sentido para além de uma territorialidade

pessoal e simbólica.

Além desse ponto, outra ação relativa a essa rede que pode se pautar na georreferência

está relacionada ao aplicativo de mensagens Messenger. Até o início de 2015, as opções de

conversação online por meio do dispositivo móvel se situavam dentro do próprio aplicativo

do Facebook, até que, por questões estratégias, essa função foi levada para outro programa, o

Messenger. Este basicamente atua como uma interface voltada ao bate-papo com os amigos

do Facebook e, em seu uso, a única função georreferencial é a possibilidade de se atribuir

localização à mensagem enviada em particular. No mais, nada parecido com o que já vimos

com Foursquare, Swarm ou Instagram.

O  Quadro  8 a  seguir  nos  mostra  uma  leitura  resumida  dos  principais  aspectos

levantados,  tendo  foco,  mais  uma  vez,  nas  dinâmicas  e  funcionalidades  pautadas  em

georreferência.
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Facebook - aplicativo

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Principais aspectos observados

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou seções Feed de notícias.

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Publicação e leitura de conteúdos midiáticos 
diversificados.

Localização Elementos simbólicos Ícone de ponto de interesse; mapas com fotografias; 
mapas com check-ins realizados.

Marcação 
georreferenciada

Visualização de conteúdos já georreferenciados; 
possibilidade de atribuição de localização aos 
conteúdos; realização de check-in.

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Fotografia de perfil; fotografias marcadas em lugares 
específicos; descrição geral de perfil; cidade natal; 
cidade de moradia; check-ins realizados; rede de 
contatos.

Informações de 
localização pessoal

Cidade natal; cidade de moradia; registro de check-
ins; realização de check-ins; mapas com conteúdos 
georreferenciados.

Integração com outros 
serviços

Conteúdos de outras redes são publicadas no 
Facebook (como Instagram e Swarm), mas o contrário
não se dá.

Elos sociais Natureza e formação dos 
elos

Adição de amigos (elo recíproco); sugestão de 
possíveis conhecidos; possibilidade de seguir pessoas 
(sem reciprocidade); sugestão de pessoas a quem 
seguir.

Visibilidade dos elos Pública, em princípio; privativa, diante de 
configurações.

Interação Por meio de mensagens (bate-papo, mas é necessário 
outro aplicativo, o Messenger); interações na timeline 
(likes, comentários, compartilhamentos).

Quadro 8: Aplicativo do Facebook - resumo de detalhamento.
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5.2.4 INSTAGRAM

O  Instagram  é  um  aplicativo  pautando  na  possibilidade  de  compartilhamento  de

fotografias e vídeos84. Criado em 2010 por Kevin Systrom e Mark Krieger, foi posteriormente

comprado pelo Facebook, em 2012 (CONSTINE & CUTLER, 2012; GOMES, 2015). A rigor,

o Instagram nunca teve um funcionamento baseado em localização:  a  principal  lógica de

interação entre os membros dessa rede é a publicação de conteúdo imagético, apresentando a

atribuição  de  georreferência  aos  seus  conteúdos  apenas  em  201285 –  tanto  que  um  dos

principais  atrativos  é  a  utilização  de  “filtros”,  assim como são  chamados  os  ajustes  pré-

determinados que o próprio aplicativo oferece para a edição das imagens.

Inicialmente, o Instagram foi lançado apenas para dispositivos com sistema operacional

iOS – ou seja, celulares e tablets produzidos pela Apple. Também apenas em 2012 é que ele

veio a contar com uma versão para celulares com sistema Android (GOMES, 2015).

A representatividade desse aplicativo para nossa tese se situa na importância que ele

parece ter para o Facebook. Já no ano de seu lançamento, dizia-se que ele possuía cerca de 1

milhão de usuários em seus primeiros dois meses de disponibilidade pública. Em 2014, esse

número já seria de 200 milhões de contas (GOGGIN, 2014).

Com a aquisição desse aplicativo em 2012, considera-se que o Facebook tenha buscado

sufocar o crescimento de um possível rival (o próprio Instagram) mas, sobretudo, atrapalhar

as dinâmicas presenciadas em outra rede – nesse caso, o Twitter, onde era possível republicar,

sob a forma de cartões, as imagens postadas no Instagram. Hoje a possibilidade de integração

se dá apenas com um tweet contendo o link da publicação na outra rede.

De  maneira  geral,  o  Instagram significou,  para  o  Facebook,  a  consolidação  de  um

público fidelizado à utilização de dispositivos móveis o que demarcou também a integração

direta de dados entre os dois serviços. Em última instância, essa compra proporcionou ao

Facebook uma nova plataforma na qual poderia dispor novas estratégias comerciais (como

venda de publicidade), além de um campo riquíssimo de dados sobre a comunicação móvel.

84 Limitados a 15 segundos de duração.

85 Segundo informações do blog da empresa. Disponível em 
<http://blog.instagram.com/post/29555443184/instagram-30-photo-maps-more-weve-been>. Acesso em 14 
de janeiro de 2016.

http://blog.instagram.com/post/29555443184/instagram-30-photo-maps-more-weve-been
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5.2.4.1 WEBSITE

Tudo o que a página web do Instagram exibe é a imagem de dois celulares com diversas

telas do aplicativo (Figura 26). Ao lado, uma opção para realizar login na rede. No caso de o

visitante não possuir uma conta, a tela sugere que se realize o  download do aplicativo nas

devidas lojas online (App Store ou Google Play).

Uma vez feito  o  login na rede,  a página inicial  apenas exibe as últimas fotografias

publicadas por aqueles que são seguidos pelo usuário (Figura 27). A visualização das imagens

parece  não  ter  limite,  bastando  que  a  página  seja  rolada  abaixo  continuamente.  Cada

publicação também possui links para perfis das pessoas seguidas, onde se visualizam suas

últimas fotografias ou vídeos, bem como algumas informações pessoais.

Figura 26: Página inicial do website do Instagram (sem login realizado).
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Na página  web do Instagram não há qualquer  funcionalidade diretamente atrelada à

georreferência. Apenas as publicações já previamente localizadas (como ainda no exemplo da

Figura 27) é que levam à visualização de um mapa (não navegável, o qual apenas mostra a

localização aproximada daquela marcação) e uma listagem de outras publicações marcadas

com aquele lugar (Figura 28).

Toda  a  precariedade  em  termos  de  funcionalidades  e  proposições  nos  leva  a

compreender  que  a  proposta  de  uso  principal  do  Instagram se  situa  primordialmente  em

relação  a  dispositivos  móveis,  provendo  um  site apenas  para  acompanhamento  de

publicações, mas não provendo ferramentas de publicação e expressão nesse contexto. Na

Figura 27: Página web do Instagram (depois de ter realizado login).
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medida em que pouco é possível de se fazer no site, as principais funcionalidades e dinâmicas

de interação se encontram no aplicativo para dispositivo móvel. O Quadro 9 a seguir dá conta

de uma observação resumida do site do Instagram.

Figura 28: Mapa na página web do Instagram.



142

Instagram - site

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Principais aspectos observados

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou seções Feed de notícias.

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Visualização de fotografias e vídeos.

Localização Elementos simbólicos Ícone de localização; mapas com fotografias.

Marcação 
georreferenciada

Visualização de conteúdos já georreferenciados; sem 
possibilidade de atribuição de localização aos 
conteúdos.

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Fotografia de perfil; descrição geral de perfil; rede de 
contatos (seguidores e pessoas seguidas).

Informações de 
localização pessoal

Nenhuma

Integração com outros 
serviços

Login por meio de outras redes.

Elos sociais Natureza e formação dos 
elos

Elos não-recíprocos

Visibilidade dos elos Pública, em princípio; privativa, diante de 
configurações.

Interação Likes e comentários na timeline.

Quadro 9: Site do Instagram - resumo de detalhamento

5.2.4.2 APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL

É no aplicativo do Instagram para dispositivos móveis que encontramos as principais

dinâmicas interacionais dos atores que compõem essa rede – e o mesmo se dá em relação às

funcionalidades de georreferenciamento dos conteúdos publicados.
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O aplicativo inicia-se com uma listagem de imagens e vídeos, referentes às atuações dos

perfis que alguém segue. Aqui não se encontram opções relativas à georreferência, a não ser a

atribuição de localização ao conteúdo já publicado – exatamente como ocorre na versão web.

O exemplo que apresentamos (Figura  29) mostra, à esquerda, uma publicação do perfil do

Museu  de  Arte  Moderna  de  NY –  MoMA,  com  a  devida  localização  daquela  imagem

específica. Um clique no nome do lugar nos leva a um mapa (ainda Figura 29, tela à direita), o

qual, apesar de ser navegável, não apresenta outras visualizações ou funções. Abaixo dele,

encontram-se as publicações de outros perfis que também ali foram localizadas.

A segunda opção do menu dá conta dos recursos de exploração, com sugestões de itens

publicados e outras pessoas para acompanhar (Figura 30). Acima, no topo da interface, situa-

se um campo de busca, com o qual é possível pesquisar pessoas, tags e lugares. Um toque no

nome de cada lugar nos leva a uma página com um mapa e com as fotos localizadas ali,

similar  ao  exemplo  anterior.  Vale  lembrar  que  as  fotos  e  vídeos  apresentados  nessa  tela

possuem critérios de sugestão, esclarecidos logo quando acessamos algumas delas: com base

em que seguimos e com base nas fotos que curtimos86. Nesse caso, não há qualquer indício de

publicações indicadas por localização, mas apenas por correlação de elos técnicos.

86 Curtir, no Instagram, segue o sentido de “dar  like” no Facebook: ou seja, dar uma aprovação explícita de
gosto por aquela publicação.

Figura 29: Recursos georreferenciais nas telas do Instagram.
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Figura 30: Seção de exploração e de buscas diversas no Instagram.

Figura 31: Atribuição de localização à imagem a
ser publicada no Instagram.
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A principal  possibilidade  de  uso  georreferenciado no Instagram situa-se  no  terceiro

botão,  com  a  opção  de  publicar  uma  nova  imagem  (sequência  na  Figura  31).  Após  as

aplicações  de  filtros  (recurso  típico  do  Instagram)  e  demais  edições  fotográficas  sobre  a

imagem, é possível atribuir uma localização àquele item. De imediato, o próprio aplicativo

sugere lugares que sejam referentes àquela dada localização (opções abaixo do botão  Add

Location), mas é possível personalizar essa indicação. Por fim, a foto ou o vídeo podem ser

publicados abertamente na própria timeline ou ainda ser enviada para pessoas em particular,

assim como republicada com outros serviços de redes sociais.

As  imagens  publicadas  com localização  podem ser  vistas  num mapa  pessoal,  com

acesso  disponível  no  último  item  do  menu,  o  qual  exibe  os  itens  com  uma  exatidão

aproximada (Figura 32). Cada vez que “aproximamos” o mapa (ou seja, aumentamos a escala

de projeção), maior o detalhamento dos lugares mapeados, contando com outras imagens já

também localizadas.

Figura 32: Mapa pessoal com publicações
georreferenciadas no Instagram.
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Perceba-se  que  também  é  possível  realizar  edições  das  imagens  e  dos  vídeos  a

posteriori. Em outras palavras, a atribuição do dado georreferenciado não se dá apenas no

momento  da  publicação.  Em nossa  observação,  escolhemos  uma foto  sem georreferência

pública e lhe atribuímos uma dada localização. O aplicativo buscou, por meio dos próprios

recursos do dispositivo móvel, os lugares próximos de onde o aparelho se encontrava, mas foi

possível dar uma localização distante e sem nenhuma relação utilizando a opção de busca.

Nesse caso, mesmo sem o uso de recursos georreferenciais como o GPS ou wi-fi, foi possível

atribuir uma localização desejada e relativamente exata para aquela dada imagem.

Esse  procedimento  nos  leva  à  uma consideração sobre  essa  proposição  baseada  em

localização do Instagram: tendo em vista o modo como essa função foi implementada no

aplicativo,  a  georreferencialidade,  nesse caso,  funciona  apenas  como um complemento às

dinâmicas  mais  específicas  dessa  rede,  não  como  um  eixo  principal  das  dinâmicas

interacionais.  Isso  nos  leva  a  outro  ponto:  quando  visualizamos  o  mapa do Instagram,  e

mesmo as publicações efetuadas sobre um determinado lugar, é possível que vejamos imagens

e vídeos que não tenham sido, efetivamente, produzidos ali, mas em outro lugar e em outro

momento. Esse é um ponto que merece destaque na medida em que a coleta de fotografias e

vídeos  juntos  a  essa  rede,  bem como de  seus  dados  georreferenciais,  pode  não  ter  uma

correspondência  factual  quanto  às  suas  condições  de  produção  (como  ocorre  nos

procedimentos de mineração e análise de dados). Embora se possa conjecturar que apenas

uma pequena minoria de usuários realize tal atribuição a posteriori, esse tipo de edição pode

dizer muito a respeito da expressão individual dos atores ali envolvidos.

Ainda quanto ao Instagram, apenas não falamos sobre o quarto item do menu. Essa

opção, contudo, somente exibe ações diversas dos perfis seguidos, sem apresentar qualquer

envolvimento com dados georreferenciais.

A observação geral  sobre  o aplicativo  do Instagram nos  leva  a  compreender  que a

georreferência,  nessa  rede,  tem um papel  expressivo  similar  ao  modo  como  é  posta  em

evidência no Facebook. A localização não cria uma possibilidade de encontro ou de interação

por meio do dispositivo móvel – é usada apenas como uma territorialidade simbólica que visa

a demarcar momentos e movimentações das pessoas. Não deixa de ser importante, contudo,

considerar  como esse  uso  atua  como uma alimentação  do ecossistema dessas  duas  redes
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(especialmente  tendo  em  vista  a  integração  que  possuem)  e  o  que  ele  nos  diz  sobre  a

sociabilidade  em rede  atual.  A seguir,  no Quadro  10,  um resumo dos principais  aspectos

observados nesse aplicativo.

Instagram - aplicativo

Dimensões de 
observação

Categorias de 
observação

Principais aspectos observados

Funcionalidades 
gerais

Telas principais ou seções Feed de notícias; exploração de conteúdos; publicação
de conteúdo; atividades de amigos; informações 
pessoais.

Funcionalidades 
principais ou mais 
aparentes

Visualização de fotografias e vídeos; publicação de 
fotografias e vídeos.

Localização Elementos simbólicos Ícone de localização; mapas com fotografias e vídeos.

Marcação 
georreferenciada

Visualização de conteúdos já georreferenciados; 
possibilidade de atribuição de localização aos 
conteúdos.

Perfil Pessoal Disposição de 
informações pessoais

Fotografia de perfil; descrição geral de perfil; rede de 
contatos (seguidores e pessoas seguidas);

Informações de 
localização pessoal

Mapa de fotos e vídeos georreferenciados.

Integração com outros 
serviços

Login por meio de outras redes; compartilhamento de 
conteúdo em outras redes.

Elos sociais Natureza e formação dos 
elos

Elos não-recíprocos

Visibilidade dos elos Pública, em princípio; privativa, diante de 
configurações.

Interação Likes e comentários na timeline.

Quadro 10: Aplicativo do Instagram - resumo de detalhamento

5.2.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A ideia de realizar um resgate histórico e contextualizar os serviços aqui estudados não

foi  a  de  traçar  uma profunda e  detalhadíssima narrativa  de  desenvolvimentos,  compras  e

transformações. Nossa intenção foi a de colocar esses aplicativos e sites sob uma perspectiva

que considerasse o desenrolar de processos sociais e econômicos, estratégias de negócio e a

migração tecnológica dentre diferentes objetos (nesse caso, os aplicativos em si e as redes

com as  quais  funcionam).  Postas  em perspectiva,  essas movimentações – que,  ao mesmo

tempo, são mercadológicas, tecnológicas e sociais – ajudam a criar um caminho temporal que
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nos leva à visualização de distintos momentos em torno do uso da localização em aplicativos

e redes sociais digitais – o que significa que essa tecnologia específica de georreferência foi

adotada e integrada a outros tipos de serviços com intuitos diversos, à maneira de um objeto

transportado e incorporado a outros objetos, segundo a natureza modular da tecnologia digital.

Nosso lastro temporal de análise se inicia, efetivamente, no ano de 2009, com o lançamento

do Foursquare, mas é necessário atentar que as raízes que possibilitaram o surgimento desse e

de outros aplicativos já estavam lançadas pelo menos desde a virada do século.

Nessa parte que se encerra, mostramos como se deu a criação (e transformação, em

alguns casos) dos aplicativos que usamos como recorte, e o que isso trouxe de significativo

para  o  contexto  de  cultura  digital  atual.  Basicamente,  estes  aplicativos  (mas  não

exclusivamente eles) ajudaram a popularizar a ideia de se localizar no tempo e no espaço e de

publicizar  essa informação aos amigos,  engendrando um contexto em que redes  sociais  e

recursos georreferenciais encontram diálogos técnicos possíveis.  A parte seguinte,  que dá

conta de nossa pesquisa de campo com utilizadores desses serviços, leva-nos à compreensão

das apropriações da localização como um elemento interveniente nas formas de sociabilidade

eletronicamente mediada.

  Situados num lugar de observadores preocupados com a cultura, com as interações e

com a  comunicação  contemporâneas,  não  poderíamos  deixar  de  olhar  para  esse  patamar

narrativo,  mesmo que sem um intenso  rigor  historiográfico.  Apreendemos,  assim,  que  os

recursos tecnológicos são repartidos, recontextualizados, fracionáveis a depender de como as

pessoas os percebem e os utilizam e de como aqueles que os detém buscam usá-los para seus

fins mercadológicos específicos.

De imediato, não é possível assumir uma postura de viés crítico e dizer, simplesmente,

que sites e aplicativos diversos agem sobre os atores sociais e que são resultados de projeções

empresariais das companhias e desenvolvedores que os criam ou compram. Existe, sim, um

modo de atuação desses objetos sobre as pessoas (que merece atenção de estudos de áreas

como interação, design, comportamento humano, engenharia de  software, dentre outras), e

embora essa não seja uma discussão na qual nos aprofundamos, trazemos alguns resultados

em nossa pesquisa de campo a seguir que mostram os processos dialógicos das pessoas com

os aplicativos que adotam.

Há, claro, certa lucidez em pensarmos que as empresas esperam por ganhos financeiros

quando disponibilizam aplicativos, mesmo gratuitamente – isso é óbvio e esperado diante de
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do sistema capitalista em que nos encontramos. Mas tal lucidez cessa na medida em que se

adota um ponto de vista que só perceba ganância, manipulação ou termos similares nesse

cenário. Há uma tônica de ludicidade e hedonismo nas relações contemporâneas (para além

do aspecto competitivo nos  check-ins do Swarm, por exemplo) que traduz bastante o que

somos  e  o que  desejamos nesse  momento  atual.  Quando aplicativos  angariam um amplo

público e fazem sucesso apenas por permitir a realização de marcações georreferenciadas e

compartilhamento de momentos, imagens etc., está claro que seus usuários gostam de fruições

diversas que lidem com suas expressividades e com o desejo de congregação – mesmo que

essa  comunhão  seja  online,  a  distância,  eletronicamente  mediada  ou  qualquer  expressão

similar. Não cabe a nós, enquanto realizadores de uma pesquisa, fazer julgamentos sobre a

utilidade ou futilidade desse ou daquele objeto; nosso papel foi o de observar, coletar, analisar

dados  e,  consequentemente,  compreender  uma  fatia  específica  da  sociabilidade

contemporânea.

Assim sendo,  trazemos no  encerramento  desse  capítulo  um leque  de  considerações

gerais a respeito do que aqui apresentamos. Primeiramente, o que se apreende olhando para o

histórico dos aplicativos estudados?

A novidade proporcionada pelos check-ins como mediador de indicação georreferencial

é correlata ao aspecto de novidade que esses serviços apresentavam, reinventando o sentido

de localização geográfica. É notório que esse paradigma de marcação esteja entre as fases de

desprendimento do desktop e de amadurecimento das aplicações baseadas em localização. O

grande ícone que nos levava à georreferência nesse momento deixou de ser o SMS e passou a

ser um botão específico dentro de aplicativos – com o qual tomávamos nossa posição a partir

da rede e na qual deixávamos um dado de localização. O check-in é uma espécie de marca

cultural e, em certa medida, seu poder interacional é comparável ao botão de like do Facebook

– que deu vazão a outras formas de expressão em outras ambiências. Numa última medida, se

no momento de desprendimento do desktop presenciamos um povoamento dessas redes (com

as pessoas experimentando-as e reconhecendo o novo território), o  check-in é o marco de

maturidade da fase seguinte, quando se tornou o objeto cartográfico instantâneo – e, tomadas

as devidas proporções, foi uma espécie de botão de click (fotográfico) para esse universo de

serviços baseados em localização.

Há uma grande importância histórica no ato do check-in: esse recurso foi basicamente

uma tecnologia que permitiu (e popularizou) a divulgação da localização pessoal de maneira
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simples e rápida. De modo pioneiro, indivíduos em rede passaram a ter um recurso que lhes

provia localização instantaneamente e, a um só tempo, poderiam compartilhá-la com amigos e

contatos em geral. Atribuir-se de localização é uma forma de estabelecer relações com vários

pontos de uma rede – sejam eles pessoas, sejam eles lugares.

O poder desse recurso, contudo, não foi dado, mas construído, difundido, incentivado.

O  aspecto  de  gamificação então  embutido  no  Foursquare  foi  uma  característica  bem

delimitada e até tomada de empréstimo por outros serviços similares. Contudo, a separação

entre Foursquare e Swarm é bastante sintomática quanto à perda de influência dessa dinâmica

competitiva – em outras palavras, podemos dizer que ela entrou em desgaste. Isso fica claro

na razão apontada pela própria direção do Foursquare para tal divisão e corroborada pelas

respostas que colhemos em nossa aplicação de questionário: em geral, as pessoas gostam de

poder compartilhar momentos e movimentações; pontuações atuam num sentido de incentivo

(e  até  pretexto)  para  a  publicação,  e  podem  até  ter  funcionado  como  eixo  central  até

determinado momento, mas hoje já não parecem exercer o mesmo fascínio que antes. Isso não

invalida de modo algum as propostas de  gamificação,  especialmente quando as dinâmicas

lúdicas são usadas em prol de um objetivo específico.

Uma segunda questão a ser posta é: o que se pode considerar para os anos seguintes?

Embora não possamos falar do futuro, o máximo que podemos, num trabalho científico, é

apontar tendências.

A adoção de recursos georreferenciados em outras redes parece também ser um caminho

sem volta e uma ferramenta estratégica em torno de dispositivos móveis. O sentido de se

prover tais funcionalidades não é dado simplesmente no provimento destas mas, sobretudo, na

adoção  do  público  utilizador.  Adiante,  veremos  como  a  georreferência  atribuída  a  redes

sociais  digitais  tem um caráter  expressivo  que  devemos  comparar  a  textos,  fotografias  e

vídeos. Espera-se, assim, que a localização seja um atributo cada vez mais diluído e usado em

sentidos diversos, especialmente de uma maneira  calma87, ao modo prescrito por Weiser &

Brown (1997). Se os momentos iniciais do botão de check-in foram de muitas luzes sobre ele,

é  de  imaginar  que  os  próximos  movimentos  da  cultura  digital  tratem  a  georreferência

silenciosamente, inclusive com recursos que atuem de maneira autônoma e proativamente (na

sugestão de lugares, por exemplo, se tomarmos o uso locativo).

87 Essa ideia de “calma” se refere à capacidade de atuação tecnológica de maneira periférica – ou seja, de
modo tal que mecanismos e processos não se situam no centro de nossa atenção. Nesse sentido, a tecnologia
se encontra ao nosso redor, mas, quando bem desenvolvida e aplicada aos mais diversos contextos e tarefas,
mal percebemos que ela ali está.
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Ponderamos  que  o  mesmo  poderá  acontecer  com  as  redes  sociais  tecnicamente

mantidas. Se aceitarmos que o conceito de rede social  atua como um meio-termo entre a

coletividade e  a  individualidade,  não faz sentido pensar  que as redes sociais  digitais  irão

perder importância para uma dimensão de ligações peremptoriamente locais – do contrário

voltaríamos a ter uma comunhão estritamente dimensionada pela proximidade física (como a

vizinhança).  Isso  iria  de  encontro  à  lógica  observada  no  cenário  estudado,  que  mantém

indivíduos distantes em contato e aproveita, em determinadas circunstâncias, a proximidade

como  um  elemento  facilitador  de  interações  face  a  face  –  o  que  denota  um  possível

espraiamento  de  elos  sociais  em dispositivos  e  aplicativos  diversos;  ou  seja,  mais  que  a

proposição de  manutenção de laços (como apontava Danah Boyd em relação aos  sites de

redes sociais) os elos com outras pessoas poderão ser usados como matéria-prima para outras

atividades, inclusive numa perspectiva locativa. Embora essa seja uma tendência possível de

ser  apontada  (inclusive  no  sentido  de  se  prover  facilidades  como  compartilhamento  de

transporte – vide Uber88, por exemplo), é preciso estar atento aos debates realizados a seguir,

quando veremos que o encontro presencial é de ocorrência mais complexa que uma simples

localização em comum.

5.3 QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO: RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, apresentamos um resumo dos dados coletados por meio de questionário

online, bem com uma discussão das respostas e do cenário visualizado. Como já explicado,

esse questionário foi elaborado tendo em vista outras pesquisas consultadas, especialmente

aquelas citadas no item  3.4 dessa tese. O modelo do questionário aplicado se encontra no

Anexo A e as respostas abertas completas, no Anexo B. Por razões éticas, omitimos os nomes

e  endereços  de  e-mail daqueles  participantes  que  se  dispuseram a  dar  novas  entrevistas,

preservando o anonimato prometido.

5.3.1 IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

Como já informado, as perguntas referentes a essa parte são as duas primeiras. Os dados

obtidos para essa dimensão identificatória não mostram discrepâncias em relação ao gênero

88 Uber é um serviço de carona que, por meio de aplicativo instalado no smartphone, possibilita a visualização
e chamada de carros disponíveis para uma corrida. A empresa não se coloca como uma fornecedora de meios
de transporte nem se equipara a cooperativas de táxi, por exemplo – apenas diz ser uma mediadora entre
quem não possui  veículo próprio e  quem não possui,  o  que tem suscitado vários  problemas legais  em
diversos países, incluindo o Brasil.
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(pergunta com respostas excludentes). Do total, 53,3% se identificam como homens, enquanto

46,7% são mulheres. Nenhuma pessoa marcou a opção “outro” como identidade de gênero. A

proporção pode ser vista no Gráfico 1 a seguir.

Em relação à faixa etária, 60% das pessoas se situam entre 18 e 30 anos de idade. Entre

31 e 50 anos se encaixam 38,9%. A faixa entre  41 e 65 anos registrou apenas 6,7% das

respostas.  Uma única pessoa indicou ter  mais  de  65 anos,  e nenhum  menor de idade foi

registrado. A distribuição completa pode ser vista no Gráfico 2 abaixo.

Gráfico 1: Proporcionalidade entre gêneros.

46,7%

53,3%

Questão 1: Como você se vê em relação ao seu gênero?

Mulher

Homem
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Os  dados  obtidos  nos  levam  a  compreender  que  esse  encontro  de  funcionalidades

georreferenciadas  e  redes  sociais  tem um aspecto  preponderantemente  jovem,  o  que  nos

parece  coerente  com  o  tempo  de  lançamento  e  popularização  de  alguns  desses  serviços

(lembremos: apenas o Facebook tem uma década de existência) e diante das propostas lúdicas

e expressivas que eles apresentam. 

Há perguntas,  contudo,  que surgem a partir  dessa distribuição por  faixas  etárias:  as

pessoas de idade mais avançadas simplesmente não se interessam por recursos baseados em

localização ou não têm interesse em integrá-las a seus perfis pessoais em redes sociais? Se

existe interesse em recursos georreferenciais, de qual tipo ou com quais propostas seriam?

Existem dificuldades em relação a esse tipo de funcionalidade por parte desse público? Se

sim,  o que se pode fazer  de modo a facilitar  tal  uso? Haveria  alguma utilidade para um

público acima de 40 anos, por exemplo?

Nossa experiência em particular, assim como os indicativos do cenário atual, leva-nos a

crer que essas perguntas podem gerar pesquisas mais específicas relacionadas a faixas etárias

mais  avançadas.  Se  considerarmos,  por  exemplo,  promessas  tecnológicas  em  relação  a

Gráfico 2: Distribuição por faixas etárias.
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25,6%

32,2%

6,7%

1,1%

Questão 2: Qual a sua faixa etária?

18 a 25 anos

26 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 65 anos

acima de 65 anos
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conectividade entre objetos, desenvolvedores e pesquisadores podem se debruçar na criação

de  dispositivos,  sensores  e  redes  capacitadas  a  monitorar  pessoas  na  terceira  idade,  por

exemplo,  provendo-lhes  localização  e  contextualização  espacial,  incrementando,

consequentemente, um olhar de atenção e zelo sobre elas. Havendo alguma dificuldade de uso

de tais objetos e/ou interfaces, fica clara a necessidade de se pensar numa atuação automática

por parte de tais dispositivos.

Há algo curioso quanto à não representatividade de menores de 18 anos. Nosso conjunto

de dados pode nos levar a uma série de hipóteses sobre essa não utilização de tecnologias

baseadas em localização por parte de menores de idade. Não podemos dizer por que todas as

90 respostas obtidas foram dadas apenas por pessoas acima de 18 anos (nem mesmo se elas

mentiram), mas também não temos dados que apontem ou confirmem uma possível baixa

utilização ou desinteresse generalizados por ferramentas de georreferenciamento por crianças

e  adolescentes.  O  máximo  que  podemos  é  conjecturar  possíveis  razões  diante  de  uma

estatística a pedir comprovação, as quais se dão nas seguintes observações.

Primeiramente, é possível que tenhamos, enquanto hipótese, o fato de que adolescentes

em geral não queiram utilizar redes e ferramentas baseadas em localização justamente para

não  deixar  rastros  para  seus  pais  ou  responsáveis  –  o  que  potencialmente  lhes  traria

complicações diversas sobre os lugares que andam frequentando e sobre suas companhias.

Pressupõe-se que as  atividades  em ambientes  eletrônicos,  por menores de idade,  ocorram

diante de negociações e gerenciamentos sobre sua visibilidade, tendo em vista uma suposta (e

mesmo esperada) vigilância por parte dos pais – e tal preocupação recairia sobre os rastros

georreferenciais.  Essa  resposta,  contudo,  precisaria  ser  confrontada  com outras  atividades

compartilhadas em networked publics, a exemplo de publicação de vídeos ou fotografias. Em

outras palavras, por que certas atuações online não seriam problemáticas, mas a atribuição de

localização, sim?

Outra observação pode se dar quanto à discussão que Boyd (2014) realiza tendo em

vista o modo como adolescentes utilizam sites de redes sociais para manter contato entre si. A

autora mostra que seus entrevistados preferiam, durante momentos de folga da escola, estar

com seus amigos de colégio a  estar  sozinhos em casa,  explicando, por outro lado, que a

preocupação dos pais quanto ao “estranho” e à alteridade acabou privando a infância (no seu

caso específico, norte-americana) dos espaços públicos, em geral associados ao medo e ao

perigo. Mesmo que não se estabeleça uma relação de causa para o uso intenso de conexões,
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todo esse medo “com o mundo lá fora” pode prover um embaraço ou certa dificuldade na

mobilidade daqueles que ainda não chegaram à fase adulta ou que ao menos não conquistaram

certa independência para ir e vir sozinhos.

Na impossibilidade ou dificuldade de sair (especialmente se partirmos do pressuposto

de que parte considerável desses contatos se encontra em bairros variados pela cidade e não

simplesmente concentrados pela vizinhança), a pesquisa de Boyd (2014) mostra que os jovens

passam a utilizar ferramentas diversas de comunicação (seja no desktop, seja no celular) para

continuar  se  relacionando  com  os  amigos  distantes.  No  texto  em  questão,  a  autora  não

esclarece quais dificuldades de transporte (como escassez de ônibus ou linhas de metrô, por

exemplo)  seus  entrevistados  enfrentam,  nem  especifica  outras  circunstâncias  ou

características  locais  (como  violência  urbana,  baixa  densidade  populacional  ou  cidades

amplas demais), mas os relatos dos adolescentes em questão nos dão um indicativo de que a

mobilidade não é um aspecto fácil e dado para qualquer camada social,  sendo, afinal, um

objeto  de  luta  e  conquista  por  parte  daquele  que  pouco  pode  se  locomover:  diante  da

impossibilidade de movimentação, acabam tendo as ferramentas diversas de comunicação e

interação  como  soluções  paliativas  para  estarem conectados,  conversando  e  congregando

símbolos e assuntos em comum. Futuras pesquisas podem tomar essa observação e questionar

como e por que adolescentes usam (ou evitam utilizar) ferramentas de georreferenciamento

ligadas  às  suas  redes sociais,  e  se tal  (não)utilização tem correlação com dificuldades de

mobilidade que possam enfrentar em geral.

5.3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS APLICATIVOS

Nesse  eixo,  com  as  perguntas  3  e  4,  buscamos  identificar  quais  os  serviços mais

utilizados e a frequência de uso que nossos respondentes mantinham em relação aos mesmos.

Dentre as redes e os aplicativos mais anotados (questão com respostas de livre escolha, com o

total de 380 indicações), o Facebook foi o serviço que apresentou maior participação: 96,7%

das  pessoas  indicaram  usá-lo.  Em  segundo  lugar,  veio  o  Instagram,  com  78,9%  dos

respondentes  participando  dessa  rede.  Em seguida,  aparecem  Twitter (63,3% das  pessoas

marcaram essa opção) e  Foursquare, com 47,8% dos participantes usando o serviço. Nesse

caso, é necessário lembrar que a pergunta não possuía limite de respostas: as pessoas podiam

marcar quantas opções lhes contemplassem. As indicações se encontram no Gráfico 3 abaixo,

com a porcentagem relativa à quantidade total de formulários preenchidos.
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Embora o Twitter apareça com alto índice nessa questão de número 3, essa rede não se

apresentou significativa em termos de recursos georreferenciais – como veremos nas respostas

da questão 5. Nesse caso, compreendemos que ela possui alto índice de uso cotidiano, mas

não angaria a localização como uma experiência de sociabilidade que interesse às pessoas em

geral, o que, possivelmente, é um reflexo dos propósitos dessa rede como um todo, voltada

mais a notificações e mensagens rápidas que uma declaração explícita das movimentações

espaciais.

Com esses números em mãos, é bastante sintomático que o Foursquare (juntamente com

o Swarm, com apenas 27,8% das pessoas declarando-se usuárias)  apareça com tão pouca

Gráfico 3: Identificação de redes e aplicativos baseados em localização.
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participação. Esse é um indicativo da força perdida por essa empresa, bem como as mudanças

de rumo no cenário de serviços baseados em localização. Esses números parecem alinhados

com as atividades exercidas no geral, apontadas na questão 5,  discutida no item a seguir. 

Esse eixo ainda contou com a frequência de utilização dos aplicativos como um todo,

com dados coletados na questão 4. O espraiamento de redes sociais no cotidiano é notório. Do

total de respostas, 40% das pessoas indicaram fazer uso diariamente e diversas vezes ao dia.

As demais indicações (diariamente, mas poucas vezes ao dia; duas ou três vezes por semana

e  algumas  vezes  por  mês)  apresentam  métricas  similares  (18,9%,  12,2%  e  17,8%,

respectivamente), como se percebe no Gráfico 4 a seguir. Esses dados nos fazem perceber a

pervasividade do modelo de computação ubíqua e conexão generalizada da qual falávamos no

capítulo 2.

5.3.3 SITUAÇÕES E MOTIVAÇÕES DE USO

Esse eixo está compreendido entre as questões 5 e 8 e busca coletar os  motivos e as

situações que servem de contexto (ou pretexto) para marcações georreferenciadas. Embora a

questão  de  número  5  seja  um  complemento  da  terceira  e  da  quarta  questões,  aqui  a

Gráfico 4: Proporção de frequência de uso dos aplicativos indicados.
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apresentamos num eixo distinto daquelas justamente pelo fato de compreendermos as funções

como  produtos das  situações  em  que  os  atores  se  envolvem  –  e  também,  as  próprias

funcionalidades, como fomentadoras de contextos. Em outras palavras, as funções anotadas

lidam diretamente não apenas com possibilidades isoladas, mas também são usadas para que

se estabeleçam diálogos com os elos sociais.

Ao questionarmos  que  funcionalidades baseadas  em localização  eram acionadas  no

geral, 81,1% das pessoas disseram realizar publicação de imagens ou vídeos no Instagram ou

no Facebook, enquanto 58,9% apontaram realizar pesquisas por lugares. Em terceiro lugar,

aparece  a  realização  de  check-ins,  com  21,1%  dos  participantes  indicando  o  uso  desse

recurso. Algumas pessoas também marcaram “outras opções”, ressaltando o uso de serviços

de  monitoramento de atividade física (que realizam registros de deslocamento levando em

conta  o  espaço  e  o  tempo)  e  de  monitoramento  de  trânsito,  como  o  Waze,  mas  esses

aplicativos  não  necessariamente  tomam  por  base  uma  estrutura  de  rede  social  para  seu

funcionamento. A publicação de tweets no Twitter aparece com baixa presença: apenas 13,3%

das pessoas disseram usar a georreferência nessa rede, o que nos leva a compreender, pelo

menos  a  priori,  que  existe  pouco  sentido  para  o  público  em registrar  a  localização  em

mensagens breves nesse serviço. As respostas da quinta questão estão resumidas no Gráfico 5

a seguir.
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Nessa questão era possível a marcação de até 3 respostas que mais representassem as

atividades  das  pessoas,  e  é  necessário  perceber  que  nenhuma dessas  ações  é  contraposta

quanto a outras: é possível, por exemplo, que uma pessoa realize, em sequência, uma pesquisa

por um tipo de estabelecimento para visitar, em seguida lá faça check-in, publique fotos com

seus amigos nesse lugar, dê uma avaliação ao estabelecimento e ainda tenha utilizado um

aplicativo de monitoramento de trânsito  para se guiar  diante  do congestionamento.  Nesse

caso,  portanto,  nosso  interesse  se  situava  quanto  à  representatividade  e  apropriação  das

funcionalidades.

Ainda sobre as ações descritas,  diante do baixo número de  check-ins em aplicativos

como  Swarm,  esse  nos  parece  um  indício  de  que  esse  tipo  de  atividade  já  não  é  tão

representativo no cenário de serviços baseados em localização ou encontrou um ponto de

Gráfico 5: Proporção entre as funções baseadas em localização.
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saturação dentre os usuários. A mudança de rumos anunciada pelo Foursquare,  ao criar o

aplicativo  Swarm e  dividir  suas  affordances e  funcionalidades,  parece-nos  sintomática  de

como  o  dado  georreferenciado  precisou  ser  angariado  por  outras  estratégias,  adotado  ou

incorporado a outros conteúdos midiáticos.

Quando  perguntados  quando e  onde costumam realizar  marcações  georreferenciais,

nossos respondentes indicaram massivamente  situações de viagem: 82,2% dos participantes

indicaram  essa  ação  nesse  tipo  de  contexto.  Em  seguida,  aparecem  estabelecimentos  de

entretenimento, como bares, restaurantes e casas noturnas em geral, com 67,8% das pessoas

marcando essa opção. Em terceiro lugar, praças,  parques ou praias são alvo de 48,9% dos

respondentes.  Mais  uma  vez,  essa  pergunta  permitia  a  marcação  de  até  3  opções  mais

representativas. A seguir, no gráfico 6, o resumo dessas respostas.

Uma vez mais, é necessário perceber que essas ações também não se contrapõem de

imediato. Alguém pode viajar e fazer um check-in numa praça ou num restaurante do local

visitado. Por outro lado, não nos parece que haja situações corriqueiras em que uma pessoa

esteja viajando e faça uma marcação georreferenciada ao chegar no seu ambiente de trabalho

Gráfico 6: Relação de situações com marcações georreferenciadas em redes sociais.
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– a não ser que, em termos de exceção, ela esteja viajando por motivos profissionais, como

ressaltaram os participantes de números 9 (“Quando realizo uma atividade de trabalho e

quero divulgar a ação realizada e o local onde a mesma se realiza”) e 83 (“Quando saio a

trabalho e faço cobertura da participação”). Mas, no geral, as diversas situações apresentadas

são corriqueiras e podem ser concomitantes e complementares.

O  que  aparece  como  discussão  primordial  nesse  ponto  é  o  fato  de  as  situações

extraordinárias  se  situarem  no  topo  das  preferências  por  marcações  georreferenciadas,

enquanto  as  situações  mais  comuns  não se  apresentem tão  dignas  de  tais  marcações.  As

respostas dessa questão, de certa forma, vão em sentido diverso (mas não necessariamente

contraditório) dos dados trazidos por pesquisas como as de Noulas et al. (2011), que apontam

que  ferramentas  e  serviços  baseados  em localização  são  fagocitados  pelo  cotidiano,  sem

grandes alterações na rotina diária. Naquele momento, como discutido pelos autores, muitas

das marcações georreferenciadas eram realizadas em situações corriqueiras, como a chegada

ao  ambiente  de  trabalho  ou  estudo,  ou  mesmo quando  da  chegada  ao  próprio  lar.  Essas

opções, em nosso questionário, angariaram respostas pouco representativas (apenas 5,6% das

pessoas disseram fazer esse tipo de marcação). A discussão possível quanto a essa mudança se

dá quanto às propostas lúdicas que eram apresentadas pelo Foursquare naquele tempo e que já

não se encontram tão ressaltadas na atual versão do Swarm. Por outro lado, é preciso perceber

igualmente que fotos e vídeos (que, como vimos, são de preferência dos respondentes) podem

ter mais sentido em situações que lhes pareçam especiais, apesar de também poderem ser

amplamente corriqueiras.

Quanto às  motivações (pergunta 7, Gráfico  7 a seguir), a resposta que obteve maior

número  de  marcações  foi  aquela  que  explicita  o  gosto  por mostrar  as  próprias

movimentações para os amigos (61,1% das pessoas indicaram esse item). Em segundo lugar,

o registro da própria mobilidade foi marcado por 44,4% dos respondentes. Em seguida, com

38,9% das indicações, vem a resposta que sublinha a sugestão de lugares para visitar. Com

uma pequena margem de diferença, contudo, 34 respondentes (37,8%) disseram que algumas

fotografias e vídeos só lhes tinham sentido se fossem localizadas. Uma vez mais, essa questão

aceitava até 3 respostas concomitantes.
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Esses índices demarcam razões de uso bastante egocentradas, voltadas à gerência das

próprias  informações  e  rastros  deixados  nesses  serviços  ou  pautadas  numa  finalidade

diretamente positiva. Se considerarmos que existe um esforço na utilização desses serviços e

que as pessoas esperam uma espécie de recompensa por tal ação, a proposição de utilidade

imediata parece bastante clara nesse sentido, especialmente que as situações de viagem ou de

momentos de diversão são os principais alvos, como visto na questão 6. Mesmo a vontade de

mostrar para os amigos por onde a pessoa esteve não nos parece ser,  a priori, de caráter de

compartilhamento de experiências (no sentido de desejar amigos no mesmo contexto), mas

sim  uma  espécie  de  demarcação  territorial  simbólica,  própria  de  uma  necessidade  de

extroversão (nesse caso, não faz sentido realizar julgamentos críticos a esses serviços, como

se lhes  pudéssemos  imputar  culpas  por  uma suposta  “morte  da  privacidade”;  talvez  eles

simplesmente  preencham uma demanda de  expressividade  inerente  ao  ser  humano).  Essa

perspectiva está alinhada ao fato de apenas 10% das pessoas encontrarem motivação num

encontro fortuito com amigos próximos, o que apenas corrobora a ideia de que a coordenação

espacial, com o uso de serviços baseados em localização, é uma atividade que se mostra como

exceção  –  ainda  que  existente  ocasionalmente  e  bastante  útil,  a  depender  de  situações  e

relações específicas. Uma discussão mais detalhada será realizada no eixo sobre coordenação

espacial e temporal, logo adiante.

Gráfico 7: Motivos para a realização de marcações georreferenciadas.
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Outras respostas com baixas indicações, por outro lado, levam-nos à compreensão de

que antigas promessas e perspectivas otimistas não se concretizaram massivamente. Quando

poucas  pessoas  indicam  utilizar  serviços  baseados  em  localização  para  participar  de

promoções em estabelecimentos comerciais (apenas 6,7%) ou para  conhecer novas pessoas

(11,1%  dos  respondentes),  esse  é  um  indicativo  de  que  a  utilidade  em  relação  ao

desbravamento de círculos sociais espacialmente contextualizado é inexpressivo, tanto quanto

a eficácia de abordagens promocionais é bastante baixa89, o que nos leva a compreender que

tanto a coordenação espacial quanto o encontro face a face dependem de mais variáveis que

apenas o posicionamento físico no espaço.

O fato de 38,9% das pessoas se interessarem em dicas de lugares para visitação aponta

uma  tendência  de  cada  vez  mais  serviços  diversos  serem  sensíveis  e  precisos  quanto  à

localização de  pessoas  e  objetos.  Além de  uma ferramenta  de  expressão  e  conectividade

sociais  (sem necessariamente  ser  um fomentador  de  encontros  presenciais),  a  localização

articulada em rede apresenta um aspecto de utilidade premente, especialmente se, cada vez

mais, buscas e indicações proativas se basearem nos elos sociais de alguém.

Mais  uma vez,  vale  frisar,  o  aspecto lúdico-competitivo apresentado nesses serviços

(hoje limitado ao Swarm, dentre nosso corpus empírico) decaiu bastante, sendo apontado por

apenas 14,4% das pessoas como elemento motivador. Esse nos parece mais um indicativo de

que essa dinâmica de competição foi bastante concentrada num determinado momento e que,

passados mais de cinco anos do lançamento do Foursquare, essa é uma proposta de uso já sem

tanto sentido no cenário atual. Não significa, contudo, que a ideia de gamificação não seja útil

ou não tenha sua eficácia,  podendo ser,  afinal,  explorada em outras atividades (como nos

aplicativos de monitoramento de atividades físicas, se tomarmos algumas das indicações de

nossos respondentes).

Ainda sobre as  motivações, as respostas dessa pergunta podem nos levar a armadilhas

conceituais. Por exemplo, como as pessoas querem manter registros pessoais e ainda assim

exibir suas movimentações para os amigos? Para não incorrer num erro de interpretação, é

necessário lembrar que cada um dos serviços apontados apresenta configurações peculiares de

privacidade. É preciso notar também que a noção de privacidade é performativa e negociada,

a depender de círculos de amizade, situações e contextos de interação. Manter um registro das

movimentações é uma espécie de diário atualizado, incorporando um tipo de dado que nem

89 Nesse caso, não podemos afirmar se estabelecimentos comerciais (a) não realizam boas promoções baseadas
em informações georreferenciadas ou se (b) realizam, mas sem que tais promoções não surtam efeito.
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sempre é possível ou fácil de ser alocado em meios analógicos. Até pouco tempo, lembremos,

escrevíamos no verso da fotografia  a  data  e  o  local  da foto.  Tais  informações  hoje estão

adicionadas ao próprio ato fotográfico em câmeras digitais e celulares, e, com tais recursos,

não fica difícil recuperar esses dados, criando registros particulares (e, em boa medida, essa

aglutinação de dados temporais, geográficos e multimidiáticos já é realizada automaticamente

por alguns dispositivos e serviços). O modo como as pessoas registram sua história,  suas

movimentações,  suas  passagens  em  geral  é  um  processo  que  merece  uma  investigação

própria, mas o simples indicativo desse desejo, associado à manifestação pública (mesmo que

seletiva, ou seja, para amigos) já nos leva à compreensão de que certos sentidos em torno de

dados georreferenciais (assim como as atribuições temporais aos conteúdos publicados) são

construções que fogem do isolamento, necessitando de outras pessoas para a complementação

dos significados em jogo – o que equivale dizer que o indivíduo não existe por si só, mas em

rede,  em  conexão.  Ainda  que  as  razões  apontadas  girem  em  torno  de  uma  perspectiva

egocêntrica,  a  utilização  factual  coloca  os  sujeitos  em  ligação  com  seus  pares.  A

performatividade desse ato não fica explicitada em nossa pesquisa, tampouco foi objeto de

nossa  atenção,  mas  os  dados  e  a  discussão  realizada  aqui  fornecem  apontamentos  para

pesquisas futuras em torno das estratégias e negociações envolvidas nessa gangorra do que é

registro pessoal e conteúdo compartilhável publicamente.

Tão importante quanto as motivações em torno da marcação são os motivos que levam

as pessoas a evitá-las. Em termos de inércia, o esperado é a ausência de qualquer marcação –

as razões para realizá-las, então, foram discutidas como motivações para o uso de tais serviços

e  funcionalidades.  Mas  acreditamos  que  haja  circunstâncias  ou  razões  que  impeçam,

dificultem  ou  criem  barreiras  (mesmo  que  simbólicas)  para  que  a  localização  não  seja

disponibilizada  publicamente.  Nesse  ponto  (questão  8),  questionamos  quando  as  pessoas

deixam  de  realizar alguma  marcação  georreferenciada.  Não  encontrar  sentido na

disponibilização da localização foi o principal motivo, com 78,9% das pessoas apontando tal

resposta.  Em  seguida,  considerar  como  inapropriado tal  ato  aparece  com  73,3%  de

indicações.  A  preocupação com a segurança (ou  de  pessoas  próximas)  vem somente  em

terceiro lugar, com 61,1% dos respondentes marcando esse item. O resumo dessas respostas

se encontra no Gráfico 8 a seguir.
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Essas  respostas  nos  levam à compreensão de  que  a  violência  urbana  ou até  medos

distópicos  (vigilantismo,  práticas  de  espionagem,  abordagens  panópticas  etc.)  podem

influenciar  negativamente  na  disponibilização  de  marcações  georreferenciadas  em  redes

digitais. Ainda assim, a preocupação com as regras e os manejos sociais aparenta ter um peso

mais significativo, especialmente se considerarmos a natureza dialógica apontada na pergunta

anterior (questão 7), a qual nos indicou que o sentido de atribuição de localização a si mesmo

é um processo relacional e de construção de sentido com outras pessoas. Ao unirmos essas

duas  perguntas  (por  que  realizar  uma  marcação  georreferenciada  e por  que  evitá-la?),

podemos ter um quadro referencial a nos indicar que a capacidade desse recurso não é tomada

de maneira automatizada, precisando de uma leitura da situação e das formas de propagação

dessa  informação  em  rede.  Na  prática,  a  situação  constituída  no  ato  da  marcação

georreferenciada (seja um  check-in,  seja uma publicação localizada) apresenta um aspecto

Gráfico 8: Motivos para a não-realização de marcações georreferenciadas.
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Outros
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Questão 8: Em que situações você DEIXA DE REALIZAR
alguma marcação georreferenciada em redes sociais?



166

duplo: o quadro referencial de interação social definido pelas qualidades formais, constrições

materiais e simbólicas do lugar (ou seja, referentes, ao mesmo tempo, à localidade e ao lugar)

e as repercussões que a informação georreferenciada pode ter em rede (que, a rigor, entrará

num circuito de  networked publics complexo, sem fronteiras definidas e de interpretações

ambíguas). Lidar com esse dimensionamento duplo leva as pessoas a pensarem tanto em sua

segurança quanto a ponderar se determinada ação tem sentido ou não diante da situação em

que se encontra.

 Em  outras  palavras,  processos  automatizados  (como  o  fato  de  os  aplicativos

Foursquare,  Swarm e Instagram, por exemplo,  “saberem” onde nos encontramos em certo

instante)  até  podem  existir,  desde  que  esses  dados  não  sejam  contextualizados  e

disponibilizados  para  os  pares  de  alguém  sem  recortes  ou  enquadramentos.  Se  as

inadequações contextuais ou a falta de sentido em atribuições de dados georreferenciais às

próprias publicações falam mais alto que a sensação de insegurança, podemos ter uma leitura

de  que  as  pessoas  já  realizam  filtragens  antes  mesmo  do  próprio  ato  georreferencial.

Retomaremos essa discussão na questão 10, relacionada à privacidade individual.

5.3.4 GERENCIAMENTO DE PRIVACIDADE

Esse  eixo  conta  com as  questões  de  9  a  11  e  buscou identificar  que  preocupações

surgem diante de marcações georreferenciadas em redes e que ações as pessoas tomam para

saná-las.  A privacidade  é  um  dos  tópicos  mais  controversos  diante  do  uso  de  recursos

georreferenciais por, supostamente, expor, sem filtros, a localização das pessoas que fazem

uso  de  tecnologias  locativas.  Com os  questionamentos  desse  eixo,  buscamos  colocar  em

perspectiva essa postura crítica a priori.

De  imediato,  percebemos  que  uma  devida  satisfação  com o  serviço  ou  rede  sendo

utilizada  passa  pela  possibilidade  de  controle  sobre  os  próprios  dados.  Na  questão  9,

perguntamos  se  as  pessoas  já  apagaram ou alteraram alguma marcação georreferenciada

publicada em redes  sociais.  Os dados obtidos  mostram que o  receio  sobre a informação

disposta a seus pares apresenta-se como um componente importante para tal ato: 25,6% das

pessoas  indicaram tal  motivo para esse tipo de ação.  Isso nos mostra  que desconfortos e

arrependimentos podem surgir diante da aglutinação massiva de dados de localização pessoal

(o  que  a  rigor,  de  fato,  pode  gerar  mapas  e  históricos  invasivos90)  ou  mesmo diante  da

90 Tanto  o  Instagram  quanto  o  Facebook,  por  exemplo,  possuem  mapas  pessoais  que  mostram  as
movimentações de cada um, que, a depender das configurações da conta, podem estar visíveis ou não às
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recuperação dessas informações, contribuída pela natureza de buscabilidade e persistência dos

dados  em  networked  publics.  De  qualquer  forma,  33,3% dos  respondentes  disseram que

nunca alteraram ou apagaram a localização de suas publicações. A maior preocupação em

relação a esse tipo de edição se dá quanto à certeza da georreferência: 44.4% das pessoas

disseram que o erro ou a incompletude da localização são motivos mais contundentes para a

edição desse dado. Abaixo, o Gráfico 9 exibe o resumo dessas respostas.

Esses dados, em conjunto, nos levam a entender que o receio sobre a segurança existe,

mas não é tão premente como se pode supor em princípio, o que é posto em perspectiva na

pergunta  seguinte  (questão  10):  quando  perguntadas  que  atitudes  sobre  a  privacidade as

pessoas tomam ao realizar publicações georreferenciadas (questão de resposta única), 52,2%

delas  disseram  realizar  tais  marcações  apenas  em  lugares  públicos,  movimentados  ou

conhecidos. Existe aí uma noção de que dados georreferenciados ligados a lugares íntimos

não são desejáveis em geral – lembremos, por exemplo, da questão 6, cujas respostas mostram

demais pessoas nessas redes. 

Gráfico 9: Motivos para apagar ou alterar uma marcação georreferenciada.

Apaguei/editei a 
localização de 
uma publicação 
pois notei que 
estava errada ou 
incompleta

Apaguei/editei a 
localização de 
uma publicação 
pois tive vergo-
nha posterior-
mente

Apaguei/editei a 
localização de 
uma publicação 
porque tive al-
gum medo so-
bre aquela in-
formação

Apaguei/editei a 
localização de 
uma publicação 
porque o lugar 
especificado já 
não era mais o 
mesmo

Apaguei/editei a 
localização de 
uma publicação 
pois ela deixou 
de fazer sentido 
para mim

Nunca apaguei 
ou alterei a loca-
lização de qual-
quer publicação

Outros

44,4%

4,4%

25,6%

6,7%

14,4%

33,3%

5,6%

Questão 9: Você já APAGOU ou ALTEROU
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que  a  localização  do  próprio  lar  não  é  um  tipo  de  dado  exposto  com  frequência.  As

preocupações com a privacidade continuam no sentido da limitação de listas de contatos a

amigos, conhecidos ou pessoas de confiança, com 33,3% das respostas. Isso nos leva àquele

ponto de consideração que já ressaltamos quanto às preocupações relativas à privacidade:

existem estratégias  de  contextualização e  negociação da  informação georreferenciada.  Ou

seja, nem tudo é disposto de modo contundente nas redes. Quanto à devida compreensão das

configurações de privacidade, 2,2% dos participantes mostraram encontrar dificuldades nesse

ponto. Por fim, vale ressaltar a resposta de um participante, que indicou realizar marcações

georreferenciadas  apenas  quando  não  mais  se  encontra  no  lugar,  deturpando  a  lógica

imediatista existente nesses aplicativos: O Gráfico 10 nos dá a proporção entre as respostas.

Se nem toda georreferência é posta publicamente, aquelas que são publicadas, por outro

lado, são feitas com alto rigor de localização – ou ao menos assim é desejado91. A questão de

número 11, desdobrada em quatro subitens sob a forma de uma tabela, buscou avaliar o nível

de exatidão das seguintes ações em rede: marcações georreferenciadas do tipo check-in; busca

91 Sempre existem dificuldades quanto aos tipos de conexão ou mesmo quanto ao correto funcionamento do
GPS. Não é a todo instante que o aparelho de celular encontra a localização com grande especificidade.
Nesse caso, nomes dúbios para os lugares podem surgir como sugestões por parte do aplicativo em questão.

Gráfico 10: Relação entre privacidade e publicações georreferenciadas.
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por um novo lugar para conhecer;  publicação de fotografia ou vídeo; marcação de outras

pessoas presentes em certo momento.  Em conjunto,  os dados resultaram no Gráfico  11 a

seguir.

Quando questionados sobre a exatidão de suas marcações georreferenciadas, 31,1% dos

entrevistados  indicaram querer  bastante  exatidão,  sem,  contudo,  não  se  importar  se  não

obtiverem a localização específica. Mas 28,9% indicaram o desejo pela  localização exata,

não concluindo a ação sem o patamar esperado. Apenas 13,3% das pessoas não se importam

tanto e se satisfazem com  pouca exatidão em suas  marcações.  A exatidão da localização

também é um problema a ser resolvido quando se busca um novo lugar para conhecer. Mais

de 45% das pessoas desejam bastante exatidão em suas pesquisas, mas sem se importarem

tanto caso não obtenham a localização específica. Apenas 26,7% das pessoas disseram que

não concluem a ação enquanto não conseguirem a exatidão desejada, e somente 6,7% se

satisfazem com pouca exatidão. 

Gráfico 11: Nível de exatidão desejada de acordo com ações efetuadas.
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Esses  dados  nos  levam  à  compreensão  de  que  os  referenciais  das  coordenadas

geográficas  são  importantes  mas  não  cruciais  e  que,  por  vezes,  para  as  dinâmicas  de

movimentação em geral, as pessoas devem se valer de contextualizações genéricas. Essa é

uma consideração que reflete o aspecto afetivo que a localização tem para a expressividade

das pessoas em networked publics, cuja construção simbólica parece dispensar qualquer rigor

cartesiano. Os lugares indicados nas publicações, assim, importam ao passo que consigam ter

algum significado, o que vai além de coordenadas geográficas precisas. Por outro lado, essa

nos parece uma observação preciosa para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de aplicações

baseadas em localização: ao passo que cada vez mais se buscam cidades sensitivas, bem como

sistemas inteligentes e preditivos, a contextualização de localizações não generalizadas pode

ser de grande utilidade para aqueles que não se importam em ser guiados para uma rua e um

número inexatos, ou mesmo para aqueles que não conseguem estabelecer uma racionalidade

cartesiana em seus  mapas mentais.  Bairros,  pontos  de  referência  variados e  até  acidentes

geográficos, por mais inexatos que sejam, podem ser, a depender do usuário, indicativos tão

eficazes quanto o esquadrinhamento cartográfico do espaço.

Indicativos  similares  foram encontrados  quando  perguntamos,  ainda  na  questão  11,

sobre a exatidão de fotografias ou vídeos publicados em ambientes de redes sociais. 40% das

pessoas disseram desejar  muita exatidão, mas sem grandes preocupações se a localização

específica  não  for  encontrada.  Em seguida,  24,4% dos  respondentes  indicaram que  não

concluem a ação enquanto não se obtém a exatidão desejada.  Pouca exatidão foi indicada

como resposta por 18,9% das pessoas, e 16,7% disse não ter o costume de realizar essa ação.

Percentuais  ainda  mais  nivelados  surgiram  ao  perguntarmos  sobre  a  exatidão  de  suas

publicações  georreferenciadas  quando  marcam  outras  pessoas.  21,1%  apontaram  não

realizar  costumeiramente  essa  ação,  enquanto  23,3% se  contentam com  pouca  exatidão.

32,2% querem  bastante exatidão sem se importar caso a especificidade desejada não seja

obtida. 23,3% das respostas indicam a  não-conclusão da ação enquanto a exatidão não for

alcançada.

Ao serem questionadas que nível de exatidão desejam as pessoas quando marcam outras

pessoas, a falta de especificidade não é um impeditivo para a maior parte dos entrevistados:

32,2% deles  indicaram desejar  muita  exatidão  mas  não consideram um problema se  não

conseguem o patamar desejado. Por outro lado, encontramos o mesmo percentual para duas

respostas divergentes: 23,3% não concluem a ação enquanto não encontraram o lugar exato,
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enquanto  também  23,3%  se  satisfazem  com  pouca  exatidão.  Mais  uma  vez,  a  falta  de

especificidade  não  se  apresenta  como  um  grande  empecilho,  o  que  nos  faz  sublinhar

novamente o aspecto simbólico geral que lugares podem ter à revelia de suas coordenadas

exatas.

Em geral,  esses  números  nos  mostram que  a  localização  nem sempre  necessita  de

grande  precisão  para  ser  bem  definida.  Perceba-se  que,  ao  fazermos  essa  pergunta  e

deixarmos  as  respostas  com  grande  amplitude,  estabelecemos  níveis  de  exatidão  sem,

contudo, levar em conta uma análise matemática. Partimos do entendimento que essa noção

de exatidão é pessoal e negociável a depender do contexto. Acreditamos que, para algumas

pessoas, de acordo com as situações em que elas se encontrem, o nome de um bairro ou de

uma  rua  sejam  suficientes  para  encontrar  determinado  lugar  ou  para  criar  uma

contextualização adequada a fim de se atribuir sentido às suas publicações92. Há ocasiões,

contudo,  que  pedem maior  rigor  na  indicação,  mas  esse  nos  parece  um caso  em que  os

usuários possuem gradações e compreensões distintas sobre o espaço. Essa consideração nos

indica  que  o  desenvolvimento  de  novos  serviços  deve  levar  em  conta  uma  possível

inteligência que vá além das latitudes e longitudes.

5.3.5 COORDENAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL

Esse eixo conta com as questões de 12 a 15 e buscou avaliar se e como as pessoas que

utilizam recursos de georreferência em rede  combinam suas movimentações para encontrar

amigos  ou  mesmo  evitar  encontros  fortuitos.  A possibilidade  de  coordenação  espacial  e

temporal  (compreendida como a visualização das  localizações de amigos em relação a  si

mesmo) sempre foi tida como uma funcionalidade promissora de redes e serviços baseados

em localização, especialmente quando postos em coalizão com estruturas técnicas de redes

sociais.  Como vimos,  exemplos  de  tal  funcionalidade  são  telas  específicas  que  o  Swarm

apresenta  para  esse  fim,  assim  como,  por  parte  do  Facebook,  a  exibição  de  eventos  a

ocorrerem na mesma cidade, tidas como virtuais situações de encontros entre os amigos. Essa

92 Que sentido atribui a si mesmo quando uma pessoa georreferencia uma foto em Copacabana ou Avenida
Paulista? Por mais genéricas que essas marcações sejam, elas já falam bastante por si só, principalmente se
temporalmente contextualizadas em ocasiões especiais, como megaeventos ou o Reveillon. O sentido, claro,
dessa contextualização/publicação não é único e genérico, mas dependerá de quem realizar tal leitura – ou
seja, dos pares daquela pessoa.
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funcionalidade,  contudo,  parece-nos  controversa  não  só  por  dialogar  diretamente  com  a

privacidade dos indivíduos como lidar diretamente com a devida leitura de contextos e níveis

de intimidade entre as pessoas.

A questão 12 perguntava se a pessoa já havia interrompido sua atividade no momento

ao perceber, pelo celular, que algum amigo se encontra por perto (opções excludentes). A

resposta massiva foi não: 85,6% disseram não alterar suas ações momentâneas (Gráfico 12).

Esse número implica em pensar que encontros presenciais são mais complexos que uma mera

proximidade física, dependendo de fatores diversos, como intimidade com outras pessoas e

disponibilidade temporal. Por mais que os serviços possam propor tais encontros (como o

Swarm, por exemplo, mostrando quem está pelas redondezas, ou com aplicativos como Tinder

e Grindr contextualizando novos laços sociais a partir da localização), ainda existe um forte

peso na atitude dos atores para o início de interações.

Essa  perspectiva  que  trata  da  intimidade  e  do  tempo  disponível  é  ressaltada  pelo

depoimento daqueles que marcaram “sim”, os quais foram postos na questão 13: “Eu estava

Gráfico 12: Interrupção de ações quando da proximidade de amigos.

14,40%

85,60%

Questão 12: Você já interrompeu o que estava fazendo ao perceber,
por meio do celular, que algum amigo encontrava-se perto de você?

Sim

Não
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no saguão de embarque do aeroporto, navegando na internet do celular, quando vi q um

casal de amigos havia postado uma foto no mesmo local. Parei e fui procurar por eles”, disse

o participante de número 8, cujo testemunho toma por base uma possibilidade de encontro

diante  do  intervalo  de  tempo  ocioso  na  sala  de  embarque.  Algo  similar  disseram  os

participantes de número 20 (“Fiz um checkin num Shopping pra almoçar e vi q uma amiga

estava lá.  Chamei ela pra almoçar comigo e depois fui ao cinema por convite dela”), o de

número 28 (“Ao ver que uma amiga havia realizado checkin no mesmo shopping onde estava,

fui ao encontro dela”) e o de número 87 (“Fiz chek-in no Swarn [sic] e um amigo falou que

estava perto. Nos encontramos, então”). Esses casos, porém, mostraram-se exceções, tanto

quanto a resposta dada pelo participante número 3, que buscou evitar o encontro com outra

pessoa: “Não gostaria de encontrar aquela pessoa fisicamente” (antecipando-se à próxima

pergunta).

O ato de evitar o encontro foi alvo do item seguinte (questão 14), que perguntava se o

participante fazia algum esforço para não se encontrar com amigos ou conhecidos ao perceber

que eles estavam pelas redondezas. Por mais parecida que seja essa pergunta com a anterior,

gostaríamos  de  frisar,  nesse  caso,  que  havia  em  jogo  questionamentos  para  duas  ações

distintas: uma coisa seria sair da sua inércia e ir atrás da pessoa amiga, enquanto outra coisa

diametralmente oposta seria tomar alguma atitude para evitar um encontro possível. Os dois

itens dão conta de uma coordenação espacial plausível e mediada por um agente destituído de

capacidades interpretativas (o celular, junto às redes de telefonia ou de dados), mas colocam

em cheque  a  positividade  ou  negatividade  dessa  coordenação  entre  pares.  O  celular  e  o

aplicativo em questão, enquanto mediadores dessa relação de encontro ou desencontro, não

avaliam ou julgam, pelo menos  a priori, que nível de intimidade ou disponibilidade existe

entre essas pessoas, apenas deixando claro que elas se encontram espacialmente próximas. O

Gráfico  13 a seguir nos mostra a desproporcionalidade para o conjunto de respostas dessa

pergunta.
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Tanto quanto na questão anterior, um grande número de entrevistados disse não evitar

possíveis encontros: 90% das respostas foram marcadas como “não”. As poucas pessoas que

marcaram como “sim” eram solicitadas a explicar em detalhes, na questão 15. O entrevistado

número 4 escreveu o seguinte: “Eu vi o check in da pessoa. Não fiz o meu e evitei encontrar

com  ela”.  De  modo  similar,  outras  respostas  ressaltam  a  indisposição  social  em  certas

ocasiões: “Deixei de ir para uma festa porque fui informado, pelo instagram93, de que uma

pessoa  que  eu  não  gostaria  de  encontrar  estava  justamente  lá”,  escreveu  o  participante

número 30, e “Vi alguém postando que estava no mesmo local e evitei de encontrar essa

pessoa”, escreveu o participante 57. 

As tendências tecnológicas que se desenham para um cenário próximo dão conta de

objetos  conectados  entre  si  além  de  conexões  cada  vez  mais  perenes.  É  de  se  esperar,

portanto,  que  a  georreferencialidade  seja  um atributo  tecnológico  também cada  vez  mais

93 Tecnicamente, o Instagram não possui qualquer recurso que avise que amigos estão próximos ou algo similar
– apenas é possível marcar pessoas nas fotografias e vídeos ou atribuir localização a essas publicações.
Nesse caso, supomos que o entrevistado refira-se a uma dessas funcionalidades, e que tomou sua decisão ao
ver a imagem e efetuar a leitura contextual e temporal.

Gráfico 13: Costume de evitar encontros quando da proximidade de amigos.

10,00%

90,00%

Questão 14: Você já EVITOU (ou costuma EVITAR) de se encontrar
com amigos ou conhecidos ao perceber, por meio do celular,

que eles estão em determinado lugar próximo a você?

Sim

Não
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utilizado a esses objetos. O surgimento de novos serviços que se pautem na contextualização

espacial e nos entrelaçamentos sociais deve criar desafios conceituais e operacionais quanto à

leitura, manutenção e fechamento de situações – o que nos leva não só a possíveis atritos entre

as  pessoas  quanto  a  novos  procedimentos  interacionais.  No  nosso  entendimento,  essa

funcionalidade  de  colocar  pessoas  próximas  em contato  possível  dever  ser  encarada  com

bastante cuidado. Os participantes da nossa pesquisa demonstraram alto índice de passividade

quanto à possibilidade de interações presenciais, tanto no sentido de ir ao encontro da outra

pessoa  quanto  no  sentido  de  evitá-lo.  Essa  passividade  em  geral  nos  indica  que  o

gerenciamento da informação georreferenciada lida diretamente com custos sociais (evitar o

estar face a face com alguém indesejável), com o peso da relação (ser íntimo de certa pessoa)

ou ainda com a condição de disponibilidade de tempo (momentos ociosos devem favorecer o

encontro fortuito, não planejado). Por mais que alguns aplicativos atuem segundo um aspecto

de  automatismo,  os  códigos  das  relações  (e  dos  contextos)  é  uma  variável  a  ser  lida  e

interpretada pelos atores sociais. Os dados obtidos aqui parecem contraditórios entre si, mas

eles nos indicam, num olhar mais acurado, que não é a coordenação entre pares que mais

interessa para os usuários de serviços baseados em localização, ficando a possibilidade de

interação presencial relegada a um segundo plano acessado apenas em ocasiões específicas. A

georreferência  atribuída  a  redes  sociais,  assim,  apresenta  ainda  grande  força  na

contextualização de informações pessoais e nas abordagens expressivas.

5.3.6 INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS DISTINTOS

O último  eixo  abarca  as  questões  16  a  18  e  busca  verificar  se  e  como as  pessoas

integram seus aplicativos e redes sociais digitais. A integração entre serviços, vale frisar, é

aquele aspecto técnico que permite que determinadas publicações efetuadas numa rede sejam

levadas a outra (uma foto no Instagram, por exemplo, podendo ser republicada imediatamente

no Facebook, ou uma marcação no Swarm sendo posta no Twitter). É de se supor que, pela

possibilidade de integração já disponível nas próprias interfaces de cada aplicativo, algumas

ações nesse seriam verificadas. Por exemplo, o automatismo possível diante dessas condições

pode  se  traduzir  numa  baixa  importância  atribuída  ao  gerenciamento  do  próprio  perfil,

enquanto um alto índice de seleção e recorte pode nos levar à compreensão de que há vários

elementos em jogo diante dessa integração.
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A questão de número 16 inicia esse eixo perguntando se a pessoa tem o  costume de

integrar seus  perfis  entre  redes  sociais  diferentes  (respostas  excludentes).  Essa  pergunta

apresenta um duplo sentido de gerenciamento de perfis, evocando não só uma preocupação de

significado das marcações quanto de privacidade em torno das informações publicadas. No

total,  63,3%  das  pessoas  indicaram  realizar  uma  seleção  manual  na  republicação  de

conteúdos em outros serviços. Por outro lado, 24,4% delas mostraram não realizar esse tipo

de integração, um número maior que aquelas que  realizam integrações automáticas  (6,7%

fazendo integrações a partir do Swarm, e 13,3% fazendo integrações a partir do Instagram).

Essas porcentagens nos levam a crer que haja sentidos e objetivos específicos que norteiem a

atuação de sujeitos em diferentes networked publics, sendo plausível assumir, ao menos como

hipótese,  que  cada  ambiente  eletrônico,  com  suas  redes  e  dinâmicas  próprias,  sejam

usufruídos de distintas formas e com propostas diferenciadas. O Gráfico 14 a seguir dá conta

dessa dimensão.

Gráfico 14: Costume de integração entre perfis de distintas redes sociais.

6,7%

13,3%

63,3%

24,4%

Questão 16: Você costuma integrar
seus perfis entre distintas redes sociais?

Meus check-ins em aplicativos como Fours-
quare e Swarm aparecem AUTOMATICA-
MENTE para outras redes, como Twitter e Fa-
cebook

Minhas fotos no Instagram vão AUTOMA-
TICAMENTE para outras redes, como Twit-
ter e Facebook

Eu mesmo SELECIONO as marcações que rea-
lizo num aplicativo para que sejam republi-
cadas em outra rede

Não faço esse tipo de integração



177

Essa  perspectiva,  contudo,  é  parcialmente  negada  pela  questão  seguinte,  quando

perguntamos se existem marcações georreferenciadas realizadas numa rede social e evitadas

em outra.  Os números  aqui  se aproximaram: 48,9% das  respostas  indicam que sim,  essa

divisão entre contextos é efetivada. Mas 51,1% dos entrevistados disseram não realizar essa

distinção, o que pode ser compreendido como uma questão de baixa preocupação no geral.

Para  as  pessoas  que  marcaram  “sim”  como  resposta,  pedimos  esclarecimentos  mais

detalhados.

O participante número 6 apontou uma construção de sentido a depender do ambiente

digital, mas não explicitou como esse sentido se dá: “Porque em algumas redes faz sentido ter

a georeferenciação [sic]. Em outras, não”, disse. Algo similar disse o sujeito número 7: “No

Instagram  eu  georreferencio,  mas  não  faço  isso  no  Facebook”.  Qual  o  sentido  de

georreferenciar fotografias no Instagram e não o fazer o mesmo no Facebook, isso é algo que

não  fica  esclarecido,  mas  a  distinção  das  ambiências  é  uma  informação  suficiente  para

compreendermos  que  o  significado  depende  das  relações.  A mesma  coisa  foi  dita  pelos

participantes de número 10 (“Costumo georeferenciar [sic] as fotos no instagram, mas não no

facebook”), de número 60 (“porque as pessoas que fazem parte da minha rede do facebook,

por  exemplo,  não  são  as  mesmas  do  instagram  ou  twitter  -  e  nem  sempre  eu  quero

Gráfico 15: Seletividade quanto a publicações e marcações georreferenciadas.

48,90% 51,10%

Questão 17: Há marcações georreferenciadas que você
realiza numa rede social mas não realiza em outra?

Sim

Não
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compartilhar as marcações com todos”) e de número 63 (“A rede social que utilizo com

marcações georreferenciadas é o Instagram e, na minha opinião, a lógica de funcionamento e

interesse dos usuários é diferente do facebook”). 

Algumas  pessoas  apontaram  razões  profissionais  para  esse  tipo  de  detalhamento  e

segregação, como o participante 71: “Em diferentes redes sociais eu tenho 'amigos' diferentes,

uma é  mais  pra uso uso pessoal  e  outra pra é  mais  pra uso profissional,  por  isso faço

distinção nas minhas publicações”.  O de número 83 também ressaltou esse aspecto (“Só

marco se é para fins de trabalho”), sem explicar que tipo de trabalho realiza, mas indicando,

na questão 3, fazer uso do Google Latitude, Facebook, Twitter, Instagram e Flickr. Outros

entrevistados sublinharam a preocupação com a privacidade, mostrando que, para diferentes

redes sociais, utilizam distintas configurações sobre o controle de seus dados e até diferem no

gerenciamento  de  seus  contatos.  É  o  caso  do  participante  de  número  40:  “Prefiro  fazer

marcações no Instagram, que tenho conta privada, mas não compatilho  [sic]  no Facebook

pois tenho mais amigos conectados à esta última rede”. 

Juntas,  essas  respostas  nos  fazem  perceber  que  distintas  redes  não  apenas  são

direcionadas  a  propósitos  diferentes  como  apresentam  elos  que  não  necessariamente  se

repetem (embora, como foi possível checar, o Facebook apareça como opção de  login para

todos  os  nossos  objetos  estudados).  Consequentemente,  as  pessoas  adotam  formas  de

comportamento e  gerenciamento de informações apropriados diante  das diversas  redes  de

relacionamento. As reflexões sobre as duas perguntas nos levam à compreensão de que essa

divisão de ambiências é algo que lhes constrói sentido, e uma possível integração entre elas

lida com a leitura e seletividade dos contextos. Por mais que algumas pessoas façam essa

ligação de maneira automática, o desejo pelo controle diz respeito não só à privacidade (que é

trabalhada de uma forma bem específica, como visto anteriormente) como à contextualização

adequada do que publicam.

Duas últimas questões fechavam os questionamentos sem levar em conta qualquer eixo.

A  de  número  19  se  encontrava  como  um  complemento  genérico  para  o  caso  de  os

participantes desejarem passar alguma  informação adicional não contemplada ao longo do

questionário, e a de número 20 finalizava o questionário aplicado pedindo  informações de

contato, para o caso de futuras pesquisas.

Apenas 13 dos 90 participantes fizeram apontamentos nesse sentido, a maioria frisando

serviços como Waze e Google Maps e o viés de facilitação da mobilidade, especialmente em
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termos de otimização de rotas no trânsito. Uma única pessoa frisou o compartilhamento de

localização do WhatsApp (“Uso muito o compartilhamento de local no WhatsApp é  [sic]

também uso muito o Waze. Senti falta destes apps na lista”), enquanto outra disse pedir táxi

usando recursos de georreferenciamento (“Peço bastante táxi usando a localização deste”).

Essa  baixa  indicação  de  outras  perspectivas  de  uso  nos  serve  como indicativo  de  que  o

questionário  aplicado  deu  conta  dos  principais  tópicos  perseguidos.  Uma  vez  que  nosso

problema  de  pesquisa  não  se  situava  quanto  à  utilidade  e  caráter  facilitador  de  alguns

aplicativos (como de gestão e monitoramento de atividades físicas, ou visualização de tráfego

no trânsito), mas sim quanto à informação georreferenciada em ambientes de redes sociais,

consideramos que as principais preocupações sobre os usos e apreensões das pessoas foram

satisfatoriamente respondidas.
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6 CONCLUSÃO

Na introdução desta  tese,  destacamos uma pergunta que,  propositalmente,  não tinha

como  qualidade  qualquer  traço  de  especificidade:  questionávamos  o  que  os  recursos  de

georreferência em rede poderiam nos dizer sobre a cultura digital,  tendo em mente suas

dimensões de desenvolvimento, apropriação e utilização factual. Após percorrermos o trajeto

até aqui, é hora de dar uma resposta para tal questionamento.

O caminho que tomamos na realização desse trabalho observou a localização a partir de

uma condição tecnológica:  para  além de  seu significado codificado e absoluto  e  de  uma

natureza funcionalista, a ideia de localização que adotamos se dá quanto à sua capacidade de

ser alocada em outros conteúdos midiáticos diversos e de ser espraiada, integrada e posta em

circulação em diversos tipos de redes digitais. Nossa perspectiva tomou essa localização por

um viés relacional, tratando de entender os significados do movimento para quem estabelece

atuações  de  locomoção  e  parada  –  e  sua  consequente  divulgação.  A especificidade  e  o

ineditismo  perseguidos  se  deram  quanto  ao  recurso  tecnológico  que  chamamos  de

georreferenciamento, o qual possibilita que pessoas, objetos e conteúdos midiáticos variados

possam ser dotados de referências espaciais, sendo localizáveis num mapa e criando sentidos

relativos às mobilidades individuais.

Ao perseguirmos o fenômeno da georreferência, elegemos um corpus empírico que se

manifestava por meio redes sociais digitais, representadas por sites e aplicativos correlatos, os

quais  serviram de  interface  de  acesso a  práticas  sociais  em torno do uso da  localização.

Diferente de outras abordagens, o foco desses serviços – nem o nosso, consequentemente –

não se dá exatamente quanto à utilidade. Esse viés não gerou a inquietação que nos tocou para

o desenrolar dessa tese. Em vez de perseguirmos uma proposta utilitária, parecia-nos que uma

indagação sobre a localização em termos comunicacionais e interacionais pudesse vir a fazer

mais sentido tendo em vista o lugar que ocupamos dentro de um Programa de Pós-Graduação

em  Comunicação  e  Cultura  Contemporâneas.  Estabelecemos,  assim,  como  um  objetivo

norteador genérico, saber o que os recursos de georreferência em rede nos diriam sobre a

cultura  digital  contemporânea  –  especialmente  a  fim  de  dar  uma  resposta  àquele

questionamento maior.

Nossa pesquisa, tanto em relação à discussão teórica quanto às observações práticas,

leva-nos a visualizar a formação de um novo momento da cultura digital.  Esse momento,

efetivamente, não diz respeito totalmente ao futuro, mas aos anos recentes e, no máximo, às
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tendências visualizáveis para os momentos posteriores. Assim, se em nossa inquietação maior

subjacente a este trabalho perguntamos o que os recursos de georreferência em rede poderiam

nos dizer sobre a cultura digital, nossa resposta conclusiva é: a localização, agora, correlata

aos elos sociais, entra como um dos recursos tecnológicos e simbólicos que interferem nas

relações, interações e congregações efetivadas em rede. Em conjunção, tecnologias que lidam

com georreferência e com redes sociais caminham para um amadurecimento em termos de

funcionalidade de serviços em rede. Efetivamente, todo o capítulo 5 dá conta de como isso se

dá,  especialmente por  termos percorrido um trajeto que observou um breve histórico dos

aplicativos  estudados,  passando  pelo  detalhamento  de  suas  interfaces  e  funcionalidades

principais atreladas à localização e finalizando com uma pesquisa de campo com usuários

desse  tipo  de  serviço  e  dessa  funcionalidade  específica.  Nossa  proposta  metodológica  se

situou na compreensão de que esse objeto – a georreferência – é posta em circulação desde o

momento  em  que  começa  a  ser  planejada,  sendo  ressignificada  quando  de  sua  efetiva

utilização.  E,  diante  do  que  encontramos,  propomos  um  complemento  ao  Quadro  1

(localizado no capítulo 4) trazendo à tona a identificação de um quarto momento da cultura

digital.

6.1 QUARTO MOMENTO DA CULTURA DIGITAL:
LOCALIZAÇÃO E REDES SOCIAIS FORMANDO O EIXO CENTRAL

Para além do terceiro momento da cultura digital, que trata o lugar como eixo central de

funcionalidade  e  articulação,  o  quarto  momento  identificado  traz  dois  elementos

concomitantes em sua estrutura principal: primeiramente, em relação ao acesso à Internet e à

produção de conteúdo, enxergarmos a mobilidade como paradigma desse momento. Embora

ainda se possa acessar a Internet por meio de computadores fixos94, as viabilidades técnicas

desse momento já ultrapassaram o conceito de computador estático e lidam com as ideias de

ubiquidade  e  computação espalhada.  Potencialmente,  espera-se que  boa  parte  dos  objetos

cotidianos estejam conectados em rede e sensíveis ao contexto espacial – muita embora o

telefone celular seja o exemplo maior dessa hiperconectividade. A mobilidade, nesse cenário,

diz  respeito  não só  à  possibilidade  de  locomoção como também à  relação  dos  objetos  e

dispositivos eletrônicos com seu entorno. O  lugar continua tendo um papel preponderante,

94 Vale frisar  mesmo os computadores portáteis, como  notebooks,  também devem ser considerados móveis
diante de sua possibilidade de locomoção. Mas a miniaturização e o aumento do poder computacional de
celulares e tablets colocam esses dispositivos num outro patamar de portabilidade e mobilidade.
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mas  não necessariamente  precisa  lidar  com as  manifestações  experimentais  das  primeiras

iniciativas em mídias locativas (que realmente o colocavam em destaque): ele pode servir,

afinal, como contextualizador das dinâmicas sociais. É esse papel levemente descentralizado

que nos  faz indicar  a  ocorrência  de um novo momento.  Se,  nas  experiências  iniciais  das

mídias locativas  a relação com o lugar  precisava do papel principal a fim de angariar as

atenções às novas capacidades técnicas daquele momento, agora a localização pode ser posta

num papel coadjuvante em diálogo com outros recursos tecnológicos.

O segundo elemento  que compõe o eixo desse  novo momento  são as  redes  sociais

mantidas e visualizadas por meio técnico. Como já falamos, os  sites de redes sociais não

criaram o  conceito  de “rede  social”  (que,  efetivamente,  é  uma ideia  trabalhada  em áreas

diversas,  com  Ciências  Sociais  e  Matemática),  mas  conseguiram  erigir  uma  metáfora

conceitual sólida o bastante para termos em mente um novo tipo de ambiência paradigmática

– que, a um só tempo, nem são blogs pessoais nem comunidades virtuais, mas trouxeram um

pouco  de  cada.  Nessas  ambiências,  a  persistência,  a  visibilidade,  a  espalhabilidade  e  a

buscabilidade  dos  dados  digitais  possibilitam  que  todo  o  conteúdo,  incluindo  os  laços

estabelecidos, assumem um aspecto de portabilidade. Ou seja, podem ser “transportados” para

diferentes tipos de ambiências e acessos, incluindo os aplicativos para smartphones.

Em outras palavras, ao se depararem com o potencial (desestabilizador,  a priori, mas

repleto de oportunidades, a posteriori), os sites de redes sociais precisaram se reinventar em

suas proposições.  Uma vez que os  sites de redes sociais passaram a atuar como ambiências

eletrônicas  cujo  alicerce  é  a  identificação  e  ligação  de  pessoas  entre  si,  as  invenções

posteriores  (especialmente  a  transposição  dessa  estrutura  nodal  para  o dispositivo  móvel)

possibilitaram a imediata correlação de indivíduos com a prática do espaço – daí o surgimento

de redes sociais baseadas em localização. Mas o próprio movimento visualizado em nosso

histórico nos leva à compreensão de que falar apenas em LBSN, nesse momento, não faz mais

sentido diante da forma como as plataformas de redes sociais estão se deslocando para os

dispositivos  móveis  e  sendo  mescladas  a  recursos  georreferenciais.  Por  isso,  em  vez  de

falarmos  em termos  de  “sites de  redes  sociais”,  “redes  sociais  móveis”  e  “redes  sociais

baseadas em localização”, buscamos adotar simplesmente a expressão “redes sociais digitais”,

o  que  incorpora,  a  um só  tempo,  a  dimensão  agregadora  dos  laços  mantidos  por  meios

técnicos e da integração a outros tipos de ferramentas e tecnologias diversas.
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Vimos que a passagem do século XX para o século XXI trouxe a capacidade de pessoas

mapearem digitalmente a si e a seus laços sociais, sublinhando a ocorrência de uma espécie de

olhar  rizomático  que  traça  linhas  (invisíveis,  mas  rastreáveis)  que  ligam os  indivíduos  e

exploram as decorrências dessas ligações. Como já foi dito, o espaço, nesse caso, vai além de

acolher as pessoas, estabelecendo um diálogo que, a um só tempo, cria as bases para sua

própria transformação e desafia a forma como os elos e as dinâmicas sociais se estabelecem.

Nesse contexto, há um reconhecimento de que os elos entre as pessoas, assim como as

informações  em  geral,  precisam  passar  pelo  processo  de  “download do  ciberespaço”  e

reestabelecer  algum  sentido  com  a  espacialidade  física,  palpável,  e  com  a  forma  como

lidamos e  agimos  em coletividade.  Como as  interações  em rede,  as  relações  sociais  e  as

comunicações  interpessoais  encontrarão  algum  sentido  se  continuarem  alocadas  apenas

naquele espaço etéreo, acessado via  browser e que se encerra (mas não se reinicia) a cada

desconexão?  Qual  o  sentido  de  manter  ambiências  eletrônicas  descorporificadas  se  as

decorrências das interações em rede já há muito são sensíveis no cotidiano da “vida real”?

É  diante  desses  desafios  que  enxergamos  um  movimento  duplo  de  integração  e

incorporação de sensibilidade à localização e elos sociais como fomentadores de dinâmicas

em rede.  Nesse contexto,  tanto a espacialidade quanto os laços que uma pessoa tem com

outras atuam na maneira como os dados em rede são coletados, contextualizados e ofertados

de  volta  sob  a  forma  de  serviços,  conteúdos,  buscas,  dentre  outras  possibilidades.  Isso

significa que não só a espacialidade é apreendida e construída de forma a depender desses

laços,  como  as  próprias  redes  sociais  já  não  mais  se  localizam  num  espaço  etéreo  e,

supostamente,  sem  relações  com  a  materialidade  cotidiana.  Esse  cenário,  diante  de  tais

correlações de dados, oferece algumas possibilidades que já se desenham com certa clareza:

(a) Uso de informações relativas à localização momentânea para a proposição de

dinâmicas próprias àquele momento. Ou seja,  a espacialidade influencia diretamente na

oferta, no consumo e mesmo na produção de informações. Buscas e visualização de conteúdos

podem variar de acordo com a localização de alguém. Também contam a temporalidade das

ações e até o histórico de movimentações individuais e de amigos próximos95. A sugestão de

encontros entre amigos ou de lugares a se visitar também entram nesse tópico, também com

95 Nesse caso, a proximidade pode se referir tanto a quão perto, fisicamente, alguém está de outrem quanto à
intimidade que duas ou mais pessoas podem tecer entre si.
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interferências  quanto  à  espacialidade  e  temporalidade.  Durante  a  apresentação  da  parte

empírica de nossa pesquisa, vimos como isso se dá na prática, especialmente quanto às formas

como determinadas informações são apresentadas no Foursquare.

(b)  Uso de laços  sociais para a proposição de encontros,  visitações possíveis  ou

consumo de informação. Assim como no exemplo anterior, músicas, notícias e pontos de

interesse num mapa são disponibilizados a depender das ligações de uma determinada pessoa.

As  sugestões  de  fotografias  e  vídeos  dadas  pelo  Instagram  são  exemplos  de  como  o

entrecruzamento  de  laços  sociais  são  trazidas  à  tona  na  curadoria  e  personalização  de

conteúdo.

(c) Uso concomitante de dados georreferenciais e laços sociais.  Tendo em vista os

procedimentos anteriores, essa é uma percepção que nos leva à integração entre esses dois

tipos  de  dados  no  intuito  de  oferecer  serviços  e  dinâmicas  personalizadas.  Nesse  caso,

algoritmos apropriados lidam com esses dois eixos para uma espécie de leitura situacional.

Como  foi  visto,  o  Facebook  realiza  atos  dessa  natureza  ao  colocar  proximidade  e

relacionamento social em evidência.

Na medida em que essa quarta  fase toma as ligações  sociais  dos indivíduos para a

formação  do  seu  eixo  central,  ela  ainda  sublinha  a  pessoa  e  sua  individualidade  como

elemento  crucial  para  o  funcionamento  de  serviços,  aplicativos,  sites etc.  A  própria

localização, afinal, também ressalta essa dimensão individual, especialmente ao criar um elo

entre um perfil pessoal e suas movimentações. Isso nos leva ao entendimento mais claro de

que,  para  todos os  efeitos,  esse  momento  se distancia  das  proposições  temáticas  daquele

primeiro visualizado e toma os mesmos eixos do segundo e do terceiro momentos, integrando

esses dois eixos paralelamente. Dessa forma, nem os laços sociais nem a localização contam

mais que o outro: os dois tipos de dados ajudam na composição e na proposição de dinâmicas

em  rede.  Uma  vez  mais,  é  necessário  que  se  esclareça,  esse  movimento  e  seu  caráter

individual não implica num isolamento da pessoa (mesmo porque ela está conectada a outros

indivíduos): apenas sublinha o aspecto personalizado que modelos de negócio, aplicações e

produtos diversos nesse contexto se apresentam.

Tendo em vista esses aspectos considerados, propomos, a seguir,  no Quadro  11, um

complemento ao Quadro 1 já apresentado, alocando um quarto momento da cultura digital, o

qual  tem,  como  eixo  central  das  dinâmicas  sociais  e  do  funcionamento  de  aplicações  e

serviços,  uma dupla arquitetura e utilização de dados relativos à  espacialidade e aos elos
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sociais dos indivíduos em rede.  Nesse quarto momento, assim, localização e redes sociais

entrecruzam-se, arrematando em si um aspecto de materialidade e disposição de informações

em rede.

Momentos 
da cultura 
digital  
quanto às 
redes 
sociais

Eixo central 
das 
articulações 
em rede

O papel do espaço Relação entre o 
espaço e as formas de
congregação social

Paradigma de 
acesso à Internet / 
natureza das 
informações

1º momento Tema como 
eixo central.

Desterritorialização; o 
espaço e suas 
constrições são 
vencidos.

Espaço serve de tema e
contextualização das 
pessoas (cidade natal, 
cidade de moradia etc).

Computador fixo e 
pessoal; 
informações 
comuns a todos.

Espaço como metáfora 
conceitual.

Criação de ambiências 
pautadas em metáforas
(salas, canais etc.)

2º momento Pessoa como 
eixo central.

Espaço desconstruído e 
expandido: as 
ambiências não lidam 
com metáforas e um 
novo espaço é erigido.

Ligações interpessoais 
pautadas em 
indivíduos como nós 
de uma rede.

Computador fixo e 
pessoal; 
informações e 
interações 
personalizadas.

3º momento Lugar como 
eixo central.

Espaço interfere no 
funcionamento.

Congregações 
presenciais; o espaço 
serve de contexto.

Telefones celulares; 
informações e 
interações 
personalizadas.

4º momento Localização e 
elos sociais no
eixo central

Espaço desconstruído e 
expandido: sites de 
redes sociais explodem 
em networked publics.

Ambiências acessíveis 
por dispositivos 
móveis.

Dispositivos móveis
em geral 
(smartphones, 
tablets, 
smartwatches); 
informações e 
interações 
personalizadas.

Espaço interfere no 
funcionamento.

Dinâmicas sofrem 
interferência dos elos 
sociais e da 
espacialidade

Quadro 11: Quarto momento da cultura digital quanto às redes sociais.

O  modo  que  tínhamos  em  mãos  para  alcançar  nosso  objetivo  trata  a  localização,

enquanto  uma capacidade  de  georreferência,  como um artefato  cultural  –  assim como os

aplicativos escolhidos para estudo. A partir do pressuposto de que o uso de aplicativos e de

redes sociais digitais (que, em última instância, também significa consumo para além de uma
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mera  utilização)  é  um traço  das  dinâmicas  de  sociabilidade  atuais  e  um fenômeno a  ser

estudado  em  suas  especificidades,  o  conjunto  de  nossas  observações  sistemáticas  sobre

determinados serviços e tecnologias ajudou a desvelar uma parte dos rastros que a cultura

contemporânea  deixa  diante  das  opções  de  congregação  e  expressão  no  cenário  em que

vivemos.  Efetivamente,  são  essas  pistas  que  buscamos  coletar,  identificar  e  organizar,  de

modo tal  que tivéssemos uma compreensão adequada do que a  georreferência  significa e

como é utilizada em meio a  networked publics.  Os resultados encontrados, assim como o

caminho executado, mostram que a localização em rede é um fenômeno não só tecnológico,

mas  também  econômico,  simbólico  e  interacional,  ressaltando  a  sua  natureza  híbrida  e

maleável, e pondo em confluência aspectos diversos de análise e compreensão.

Efetuadas as digressões iniciais, as quais retomam brevemente o trajeto até aqui traçado,

a conclusão dessa tese traz, de maneira sistemática, considerações sobre os achados principais

de  nossa  pesquisa,  os  quais  consideramos  como  elementos  norteadores  para  o  estudo,

interpretação e desenvolvimento de soluções nesse novo momento da cultura digital.

6.1.1 RECURSOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO

As mudanças observadas no cenário de georreferência e de redes sociais digitais nos

levam a sublinhar, inicialmente, três pontos de discussão. Em primeiro lugar, as subfases do

terceiro momento (item 4.3) só puderam ser distintas uma das outras por conta da proposta

central de utilização de certos aplicativos, serviços e redes. Essas transformações indicam que

o desenvolvimento das aplicações precisou dialogar com metáforas e prescrições de ação que,

de determinadas maneiras, “ensinassem” às pessoas o que fazer com aquele serviço. A rigor,

não existe  nenhuma utilidade imediata  na realização de um  check-in na antiga versão do

Foursquare  nem  na  atual  versão  do  Swarm,  tampouco  na  atribuição  de  localização  de

fotografias e vídeos no Instagram ou no Facebook – a finalidade última em torno de tais

ações, como vimos, é pautada numa satisfação pessoal, se considerarmos a perspectiva dos

utilizadores.  Apesar  disso,  essas  redes  angariaram  êxito  em  termos  numéricos  e

paradigmáticos, tornando-se, por vezes, metonímias sobre aquilo a que se propõem.

O segundo ponto de discussão diz respeito à imprecisão dos próprios  sites de redes

sociais – tanto em termos de referência e proposição (para que servem?), quanto em termos

de acesso (como alguém chega até eles?). Se num momento precisamos dessa expressão para

definir um novo ambiente eletrônico que surgia no início dos anos 2000 (e que, ao mesmo
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tempo, não era nem “comunidade virtual” nem um blog pessoal), agora caminhamos rumo a

uma dissolução de fronteiras desses ambientes. Falar em termos de sites de redes sociais só

faz sentido enquanto os acessamos por meio de um navegador web. Mas e quando esse acesso

se dá diretamente por aplicativos instalados em dispositivos móveis (ou por qualquer outro

meio ainda não criado), o que temos, afinal? Isso nos leva a outra pergunta: onde essas redes

se encontram? No fundo, é necessário perceber que redes sociais digitais são representações e

modelagens de elos sociais. Num só passo, essa dupla imprecisão ressalta o dispositivo móvel

como um meio de acesso a informações e de interação social que lidam não apenas com quem

se encontra próximo ou distante, mas, de maneira inédita, acessa uma ambiência que é etérea,

com grandes repercussões interacionais, porém.

O terceiro ponto diz respeito à outra imprecisão, dessa vez relacionada às redes sociais

móveis ou baseadas em localização. Aquilo a que se atribuiu tais termos é um produto de um

tempo que,  por mais  próximo que esteja  dentro do momento atual,  dá pistas de já  ter  se

transformado.  Se  nomenclaturas  diversas  foram dadas  a  esses  objetos é  porque,  em suas

temporalidades, foi preciso que se cunhassem expressões para identificar o que não estava

identificado, descrito ou classificado – em outras palavras, para demarcar e deixar claro algo

que até então não estava conceitualmente bem definido. Mais do que assumir uma postura

classificadora,  pareceu-nos  mais  promissor  realizar  uma  investigação  sobre  o  como,  os

porquês e  os  modos  de  utilização  do  recurso  de  georreferenciamento  em  rede.  E  o

encaminhamento das marcações, da geolocalização, da referência locativa para outros objetos

(fotos, vídeos, textos), parece ser um exemplo, afinal, do espraiamento dessa sensibilidade

espacial para outras dimensões, conteúdos e formas de interação.

Devemos entender, assim, que as tentativas iniciais, visíveis principalmente na fase de

experimentação,  criaram um chão novo sobre o qual as pessoas puderam pisar sem tanto

temor e de modo que pudessem experimentar tanto os serviços quanto a si mesmos, criando

novas  possibilidades  de  expressão.  De fato,  a  disponibilização  da  própria  localização em

tempo real se mostrou uma ocorrência inédita, trazendo consigo várias indagações sobre as

razões, as circunstâncias e decorrências. Contudo, as sistematizações e as explicações vistas

nesse momento, notadas principalmente por meio dos termos que descreviam os respectivos

cenários, também não parecem fazer mais tanto sentido. Podemos dizer que os sites de redes

sociais terão uma tendência a se “deslocar” para os dispositivos móveis, as informações serão

acessadas primordialmente a partir de suas telas (e não as de computadores fixos) e o próprio
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conteúdo produzido vai lidar, em distintos graus, com a localização enquanto mediadora de

sociabilidade. Em vez de falarmos em “sites de redes sociais”, podemos falar em networked

publics ou  redes  sociais  digitais,  dada  a  articulação  tecnológica  que  os  laços  sociais

encontram na persistência dos dados digitais.

Quando  sistematizamos  o  histórico  de  desenvolvimento  e  das  transformações  de

serviços baseados em localização, pudemos observar como o transcorrer tecnológico tem uma

implicação direta  nas proposições de uso e  nas utilizações factuais dos devidos produtos.

Dizer isso não significa que as pessoas estão “presas”, simplesmente, ao que cada momento

histórico  oferece,  condiciona ou dispõe,  mas sim que a  sociedade dialoga,  dentro  de seu

horizonte  cultural,  com aquilo  que  ela  mesma tem a  proporcionar  tecnicamente  –  o  que

provoca,  supostamente,  reconfigurações  na  cultura  como  um  todo.  Nossa  proposta  de

classificação  de  momentos,  embora  propositalmente  não  dê  conta  de  estágios  anteriores

(como a situação bélica da Guerra Fria, a criação do GPS e a disponibilização pública do seu

sinal), permite visualizar as rotas que a georreferência tomou ao ser disposta em aplicações

diversas. De uma fase de experimentações repleta de atividades performáticas até o momento

atual  com  a  integração  da  localização  a  redes  sociais  digitais,  as  diversas  etapas  que

distinguimos mostram serviços que se deparam com limitações (e também oportunidades)

diante do cenário técnico em que se encontram. O fato de, em certo ponto, alguns serviços

baseados  em localização  funcionarem tendo  em vista  o  uso  de  mensagens  de  texto,  por

exemplo, é sintomático quanto às escolhas possíveis naquele período. Na medida em que os

smartphones e suas interfaces ricas ainda não eram amplamente utilizados, as ações possíveis

precisaram encontrar  um elemento  mediador  dentre  aqueles  disponíveis.  Igualmente,  não

parece fazer mais sentido, no momento atual, que interações baseadas em localização tomem

o SMS como esse elemento de mediação entre indivíduos em rede – especialmente tendo em

vista a alocação da georreferência a outros tipos de conteúdos midiáticos. Há de se perceber,

assim, que recursos tecnológicos ora se condensam, ora se diluem em outros objetos técnicos:

o primeiro movimento cria dinâmicas catalisadoras e paradigmáticas (como o  check-in) e o

segundo estabelece um espraiamento daquela tecnologia em outras atividades diversas.

Os aplicativos, suas marcas e suas dinâmicas de uso devem ser compreendidos como

parte das empreitadas comerciais de seus criadores. No nosso estudo, esses aplicativos não

representam atividades artísticas, performáticas ou experimentais, e precisam ser vistos como
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um  meio-termo  entre  produto  e  serviço  em  busca  de  rentabilidade96.  As  empresas

desenvolvedoras, assim, buscam lucros, traçam estratégias de negócios, modificam a natureza

dos seus produtos, dentre outras resoluções possíveis em busca de readequações. Por vezes, os

acontecimentos  fogem  completamente  aos  seus  planos  e  toda  a  estratégia  precisa  ser

repensada – seja porque o público com o qual lidam não responde da maneira desejada, seja

porque seus modelos de negócios fracassam diante de seus concorrentes.

Essas transformações sublinham a natureza dialógica que existe entre os momentos de

planejamento,  criação e  disponibilização para  download e  os  momentos  de  uso factual  –

desafiando  teorias  da  comunicação  que  lidam  com  deslocamentos  diretos  da  mensagem

(Modelo Matemático de Shannon e Weaver, Teoria Hipodérmica etc.) ou ainda aquelas que

lidam com um viés de desconfiança  a priori em relação ao capital (Teoria Crítica). Nesse

caso, nem estamos lidando apenas com mensagem, nem com a produção de produtos, senão

com  o  projeto,  desenvolvimento  e  readequação  de  produtos-serviços  que  possibilitam  a

criação de novos contextos interacionais e novas produções midiáticas. As (múltiplas) formas

pelas quais as pessoas usam tais  aplicativos  frisam esse aspecto difuso,  desconcentrado e

maleável que tais tecnologias apresentam.

6.1.2 DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO TENDÊNCIA PRINCIPAL

As interfaces e as dinâmicas que elas propõem estão claramente voltadas ao uso de

dispositivos móveis – e não nos parece que algo diferente poderia se dar tendo em vista o

contexto atual e a proposta central (baseada em localização) que elas oferecem. O fato de os

sites do Instagram e do Swarm não apresentaram funcionalidades atreladas à produção ou

publicação  de  conteúdo  georreferenciado  nos  leva  a  entender  que  a  web,  compreendida

tradicionalmente como uma forma de acesso à Internet, já não faz mais sentido de ser pensada

sempre em primeiro plano ou de maneira exclusiva. A rigor, isso significa que tanto as áreas

de criação de aplicações e  soluções  digitais  quanto as  da pesquisa científica devem estar

atentas aos dispositivos móveis como campos de interesses propositivos, de acesso à cultura e

de incorporação tecnológica e desenvolvimento social nos próximos anos. Se as décadas de

1990  e  de  2000  testemunharam uma  massiva  “migração”  para  a  web enquanto  seara  de

atuações, com suas metáforas visuais e conceituais (desktop, salas de bate-papo etc.), a fase de

96 Poderíamos fazer uma digressão mais ampla, buscando desconstruir a dualidade rasa que trata o dispositivo
físico (o celular, por exemplo) como o produto e o software como serviço, mas isso nos deslocaria de nosso
propósito. A nosso ver, essa leitura de forma alguma traduz a complexidade do cenário contemporâneo.
Consideramos, assim, que o aplicativo é elemento híbrido com decorrências igualmente híbridas.
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“download” do ciberespaço já punha em xeque aquele espectro de “alucinação consensual”

anteriormente frisado. Não anunciamos uma dita “morte da web”, mas apenas uma provável

migração de ferramentas, recursos e dinâmicas interacionais para outros dispositivos que não

estejam pautados, primordialmente, na interface gráfica disposta pela sigla WWW.

Por  outro  lado,  os  recursos  encontrados  nos  sites do  Facebook  e  do  Foursquare

(basicamente de visualização de dados georreferenciados) nos indicam que ainda passamos

por uma fase de transição caracterizada por modais duplos e interconectados – aplicativos e

sites que operacionalizam intercâmbios de dados entre si. Por ora, presenciamos um acesso às

informações georreferenciadas tanto pela web quanto pelo aplicativo para dispositivo móvel,

mas  a  criação  de  novos  conteúdos  locativos  não  tem  se  dado  pelos  sites.  Dada  as

circunstâncias  de  captação  de  dados  georreferenciais,  o  dispositivo  móvel  entra  nesse

contexto como o elemento técnico a tomar efetivamente a localização de pessoas e objetos e,

diante desse cenário, é possível apontar tendências que colocam os objetos móveis e portáteis,

nos próximos anos, como o modo de acesso e de criação de conteúdo principal a esses portais

(seja o smartphone, sejam outros tipos de dispositivo eletrônico).

Essa  tendência,  de  fato,  já  é  visível  em larga  medida:  aplicativos  como Instagram,

Snapchat e WhatsApp nasceram exclusivamente para celulares e só depois ganharam  sites

próprios (com algo mais do que informações genéricas). Essa tendência parece ser tão forte

que a única forma de realizar login na versão web do WhatsApp é usando o próprio aplicativo

do telefone para fazer a leitura de uma imagem do tipo QR-Code97 – o que coloca o celular

como uma espécie de totem concentrador de diversas atividades e chaves de acesso no dia a

dia.  Assim como as  teorias  tradicionais  dos  estudos  de  comunicação são  desafiadas  pelo

cenário  contemporâneo,  essa  concentração  de  recursos  em  cima  de  dispositivos  móveis

desafia os estudos focados no uso de telefones móveis para conversas em contextos móveis.

6.1.3 INTERAÇÃO E PRODUÇÃO DE SENTIDO DIALOGAM COM A TECNOLOGIA

A criação do Swarm já apontava um cenário de valorização da busca espacialmente

contextualizada.  A dimensão  lúdico-competitiva  antes  existente  no  Foursquare  parece  ter

perdido  o  poder  de  angariar  o  público  em torno  dos  serviços  estudados.  Essa  dinâmica,

baseada  no  processo  de  gamificação,  teve  forte  significado num dado momento  e  foi  de

grande utilidade no sentido de coletar informações sobre lugares e pessoas e criar imensos

97 Disponível em <https://web.whatsapp.com/>. Acesso em 17/01/2016.

https://web.whatsapp.com/
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bancos  de  dados,  voltados  precisamente  para  o  fornecimento  de  novas  informações  e

proposições em torno das redes utilizadas. Hoje, contudo, o aspecto gamificado já não parece

ter o mesmo apelo ou papel de outrora. Mesmo que essa seja uma estratégia interessante para

o desenvolvimento de produtos em geral, não podemos afirmar que ela funcione em toda e

qualquer situação.

Essa perspectiva é fortalecida quando se observa que a funcionalidade mais utilizada,

em relação à georreferência em redes sociais digitais, é a de publicação de imagens ou vídeos,

o  que  nos  leva  a  entender  que  as  pessoas  desejam  poder  utilizar  a  capacidade  de

georreferência como uma forma de expressão. Esse olhar sobre a própria expressividade é

corroborado  pelas  situações  fora  de  rotina  em  que  tal  funcionalidade  é  acionada  e  pela

motivação principal apontada em nossa pesquisa (ou seja, mostrar a própria movimentação

para  amigos).  Isso  não  dinamita,  contudo,  o  aspecto  utilitário  por  busca  de  informações

geográficas ou espacialmente contextualizadas, mas apenas sublinha que a criação de novos

conteúdos georreferenciados deve explorar essa característica ressaltada.

É necessário perceber que a interlocução, a interação, a simples marcação ou qualquer

forma de  expressividade por meio de recursos georreferenciais em rede é per se um índice da

sua possibilidade de utilização – ou seja, significa, de maneira simplificada, que o indivíduo

possui a liberdade para tanto. Existe aí um rico plano de fundo para que atuações das mais

diversas naturezas possam ser postas em prática.  Espaços urbanos e redes sociais, em geral,

apresentam  um  aspecto  plural,  diversificado:  classes  socioeconômicas,  religiões,  visões

políticas e outros pontos que geram divergências entre as pessoas são passíveis de discussão

não apenas quanto aos seus discursos em jogo, mas também sobre a prática espacial  dos

atores que tocam essas querelas. As dimensões de sociabilidade, interação e vida coletiva,

portanto, devem ser encaradas tanto na dimensão palpável quanto nas esferas simbólicas.

O uso constante dessa capacidade georreferencial deve ser observado como a marca de

uma tecnologia que acompanha as pessoas de maneira discreta, característica que tem a ver

não só com a portabilidade dos dispositivos móveis como, especialmente, com a capacidade

de coleta de dados georreferenciais a todo instante por parte desses objetos – ou seja, sem a

necessidade de demandar uma ação ao usuário. Existe um ato deliberado em se dispor essa

informação georreferenciada em outas ambiências, mas os automatismos já vistos hoje em

parte  significativa dos  aparelhos  de telefonia  móvel  sublinham essa atuação silenciosa.  É

possível  apontar  a  tendência  a  termos  cada  vez  mais  outros  dispositivos  sensíveis  à
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localização e capazes de oferecer fruições diversas às pessoas a depender do ambiente e de

sua  rede  de  relacionamentos.  Essa  é  uma  preocupação  a  se  ter  diante  de  possíveis

transformações nas dinâmicas interacionais em rede.

O celular, aliás, por seu caráter individual, é um dos objetos mais adequados para se

realizar uma ligação à rede social de um indivíduo por meio das redes digitais em que ele se

encontra. Para todos os efeitos, duas ou mais pessoas podem compartilhar um celular, mas

toda sua configuração técnica pressupõe, mesmo que nem sempre de maneira exitosa, um

encaminhamento de utilização particularizada (a simples lista de contatos já é um marco nesse

sentido)98. A perspectiva de uso egocentrada, não só de dispositivos móveis como das próprias

redes  sociais,  é  um indicativo  de  que  diferentes  aplicativos  e  funcionalidades  devam ter

propostas de uso diferenciadas. Nesse sentido, a própria estratégia de divisão entre Foursquare

e Swarm pode significar um acerto nos planos de negócios. É preciso levar em consideração,

nesse ponto, que os participantes da nossa pesquisa se mostram, no geral, preocupados com a

divisão de contextos e de audiências. Isso, portanto, deve ser levado em conta no design de

produtos  e  de  interfaces,  de  modo  a  relativizar  expressões  como  “conectividade

generalizada”: por mais genérico que seja esse patamar conectivo, nossa pesquisa mostra que

as pessoas, ao estabelecerem dinâmicas de interação por meio da localização em rede, buscam

criar especificidades em termos de audiências e não querem que absolutamente tudo esteja

conectado. No geral, há um desejo de se ter controles sobre o que é publicado para amigos e

sobre o que passa de uma rede a outra.

Nossos  dados  mostraram  também  uma  prevalência  de  público  jovem  na  pesquisa.

Conforme discutido, não podemos afirmar se faixas etárias mais avançadas não utilizam ou

não se interessam pelo uso da informação georreferenciada em rede. Acreditamos que essa

especificidade  pode  gerar  pesquisas  futuras  relacionadas  a  um  público  mais  velho.  Se

considerarmos,  por  exemplo,  as  promissoras  tecnologias  sensitivas,  desenvolvedores  e

pesquisadores podem se debruçar na criação de dispositivos, sensores e redes capacitados a

monitorar  pessoas  na  terceira  idade,  por  exemplo,  provendo-lhes  localização  e

contextualização  espacial,  incrementando,  consequentemente,  um olhar  de  atenção  e  zelo

sobre elas. Havendo alguma dificuldade de uso de tais objetos e/ou interfaces, fica clara a

necessidade de se pensar numa atuação automática por parte de tais dispositivos.

98 Mesmo que pensemos em celulares usados por empresas, ainda assim ele é individual por ser voltada a uma
única firma, e não a várias. Discussão similar foi feita anteriormente, quando discutimos a possibilidade de
criação de perfis de companhias em redes sociais digitais.
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Quanto  à  baixa  representatividade  de  menores  de  idade,  deixamos  clara  nossa

preocupação sobre como a mobilidade de crianças e adolescentes pode e deve ser tratada

pelos  pais  e  demais  responsáveis  e  pelo poder  público.  Entendemos que a  capacidade de

locomoção é um direito e um provimento de cidadania, e o fato de não termos coletado a

resposta de sequer um adolescente nos faz indagar que tipo de experiência os jovens estão

tendo com as cidades. Insegurança (ou apenas a sua sensação), poluição, trânsito violento,

dentre outros aspectos, parecem dinamitar as relações possíveis com o espaço urbano – que,

costumeiramente, é associado ao perigoso, ao tortuoso, ao desviante. Não haveria formas de

serviços baseados em localização trazer novas proposições de fruição e releituras espaciais a

menores de idade também?

Se considerarmos que a discussão realizada por Boyd (2014) faz sentido ao contexto

brasileiro (quanto ao fato de crianças e adolescentes não terem poder de mobilidade adequado

para se encontrar com seus pares), é importante que futuras pesquisas venham a se debruçar

quanto  ao  uso  de  dispositivos  móveis  por  parte  desse  público  –  que  poderá  usá-los

simplesmente  como  uma  válvula  de  escape  às  dificuldades  de  locomoção  que  lhes  são

imputadas e apenas como um aparelho portátil, sem grandes riquezas de relação constituída

com a espacialidade. Como apontado, essas pesquisas podem questionar quando, como e por

que crianças e adolescentes utilizam ou evitam recursos de localização, bem como buscar-lhes

uma melhoria nas experiências de mobilidade, relacionamento com as cidades e formas de

expressão. Quando ressaltamos que o espaço é um constructo social e que lida diretamente

com a comunicação para tal consolidação, essa afirmação deve ser levada em consideração

para  qualquer  público,  independente  de  suas  condições  socioeconômicas  e  idade.  E  se

atentarmos  para  a  estrita  relação entre  expressividade,  territorialidade  pessoal  e  o  uso de

recursos georreferenciais em rede, esse é um ponto a necessitar de atenções futuras.

O uso voltado à expressão e à congregação de significados com outras pessoas, aliás, foi

o ponto forte quanto às motivações de uso. Por mais individuais que sejam os celulares (e as

próprias estruturas das redes sociais), o sentido de se realizar marcações georreferenciadas só

se dá quando elas são levadas a outras pessoas. Isso é salientado especialmente diante do tipo

de conteúdo publicado (fotos e vídeos) e das ocasiões em que se publicam (viagens e saídas a

lugares de diversão e entretenimento), e também pela forma como se dão as seleções sobre o

que marcar georreferencialmente e quando não realizar tais marcações.
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Quanto  aos  aspectos  privativos,  nossos  dados  e  os  de  outras  pesquisas  levantadas

mostram que as pessoas agem de maneiras diversas para ter controle sobre as informações

que compartilham. Esse controle tem a ver não apenas com a privacidade dos dados que elas

criam e põem em circulação como também com o gerenciamento das repercussões de certas

informações em redes sociais digitais. Isso já foi demonstrado em nossa revisão bibliográfica,

e a nossa pesquisa igualmente nos leva à mesma compreensão. Leituras distópicas que versam

sobre uma espécie de morte da privacidade pecam ao atribuir à localização o caráter único de

dimensão privativa, associando, ao mesmo passo, a factualidade e veracidade da existência à

corporeidade física – e, ao mesmo tempo, assumem uma dualidade do tipo real-virtual.

Efetivamente, quando lidamos com serviços baseados em localização, as materialidades

do corpo e do espaço importam por serem produtoras de informações e de sentidos. Mas é

preciso observar que pessoas realizam seleções e filtragens, e adotam táticas desviantes para

manter a privacidade nas próprias mãos (ou ao menos acham que têm controle sobre ela). As

respostas obtidas em nossa pesquisa também mostram que, em sua grande maioria, as pessoas

limitam as  marcações  georreferenciadas  a  lugares  públicos,  movimentos  ou  conhecidos  e

dispõem tais  informações  a  pessoas  de  confiança.  Quando  não  querem  ser  associadas  a

lugares  específicos,  supõe-se,  assim,  que  as  pessoas  simplesmente  não  disponibilizem

qualquer informação nesse sentido em suas redes. Os dados levantados,  assim, fazem-nos

entender que temos um cenário muito menos benthaminiano do que poderíamos supor tempos

atrás.

6.1.4 A GEORREFERÊNCIA LIDA COM LEITURAS ESPACIAIS E SITUACIONAIS

Nossos dados não mostram como as pessoas fazem leituras espaciais (mesmo porque

essa  não  foi  um questionamento  direto)  mas  evidenciam que  os  utilizadores  de  recursos

georreferenciais em rede as realizam a partir de suas fruições. A busca por lugares aonde ir é

tida  como  uma  funcionalidade  bastante  visada  pelos  participantes  da  nossa  pesquisa,

superando a realização de marcações do tipo check-in. Esse é um indicativo de como redes e

serviços  baseados  em  localização  amadureceram  e  ganharam  utilidades  para  além  da

construção de uma territorialidade personalizada – embora ainda possamos ver essa marca

bastante premente, de acordo com as respostas obtidas.

Uma outra  forma  de  ler  o  espaço  se  dá  no  sentido  de  territorialidade  das  ocasiões

merecedoras de marcações georreferenciadas – em geral, como visto, efetuadas em situações

especiais, como viagens e passeios diversos. Essa é uma forma não apenas de deixar registros
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de movimentações, mas também de criar relações e construir significados com os próprios

elos  sociais.  Como decorrência,  o  modo como as  pessoas  evitam determinados encontros

(ocasiões raras) ou como elas se desviam para encontrar amigos (também raras) nos leva a

compreender a georreferencialidade em redes sociais digitais como um lastro de conexões

sociais – podendo, assim, ajudar na releitura espacial e contextual dos lugares e das relações

interindividuais.

Em geral, esses indicativos nos mostram a natureza complexa de consideração sobre o

espaço, destituindo-lhe de qualquer caráter frio e cartesiano, ressaltando que a construção de

sentidos sobre os lugares passa por um conjunto de ações e leituras que envolvem atores

diversos. Embora não tenhamos efetuado uma abordagem neste sentido, buscar enxergar essas

ligações entre as pessoas e suas práticas espaciais (para onde vão, com quem vão, quando,

como etc.) por meio da localização disposta em rede é uma forma promissora de estudar a

construção  social  dos  lugares.  Em  conjunto,  essas  respostas  trazem  à  tona  o  caráter  de

hibridez do espaço físico com que nos deparamos atualmente, deixando claro que não apenas

o usufruímos mas, sobretudo, inscrevemos-lhe significados e o (re)construímos por meio de

nossas  atuações  em  rede.  Essas  atuações,  contudo,  passam  longe  de  uma  dispersão  ou

dissolução “cibernética”, ao modo como se propunham algumas das primeiras investigações

no campo da cultura digital, e cada vez mais dialoga diretamente com a espacialidade e a

materialidade física dos lugares, dos objetos e das pessoas. Essas considerações parecem-nos

cruciais de serem observadas por quaisquer pesquisadores e desenvolvedores que busquem

criar soluções tecnológicas que lidem com a localização como eixo de fruição.

Essa  perspectiva  também  fica  salientada  no  modo  como  as  situações  são  lidas,

sustentadas  e  postas  em  tensão,  tanto  em  relação  ao  espaço  físico  quanto  aos  elos  em

networked publics. A discussão que trouxemos em torno do conceito de situação já mostrava

que a definição de fronteiras dos ajuntamentos físicos pensada por Goffman (1999) encontra

dificuldades  em  termos  de  ambiências  de  redes  sociais  digitais.  Meyrowitz  (1985),  ao

problematizar essa diluição de fronteiras ocasionada pelos meios de comunicação eletrônicos

(nesse caso, especificamente em relação a meios massivos como televisão e rádio), desobriga

a co-presença dos interlocutores para a criação e sustentação de situações, o que também

antecipa os apuros conceituais com que esse termo se depara ao encontrar os  sites  de redes

sociais.  Não está  claro se e como as pessoas criam e sustentam situações em ambiências

sociotécnicas (tampouco foi objetivo de nossa pesquisa desvelar tal processo), mas nossos
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dados  mostram  que  o  uso  de  recursos  georreferenciais  lida  com  duas  perspectivas

concomitantes: por um lado, há a leitura das situações físicas, que implicam em circunstâncias

de  utilização  e  disponibilização  daquele  dado  em  rede;  paralelamente,  há  a  leitura  das

possíveis repercussões que o dado georreferencial terá em rede, o que diz respeito diretamente

às  affordances postas em jogo por Boyd (2014).  Assim, o conteúdo georreferenciado terá

persistência  indefinida, será  visível a distintas audiências e poderá ser  espalhado e  buscado

diante da maleabilidade e modularidade da informação digital. Consequentemente, diante do

esfacelamento das fronteiras, do colapso de contextos e da criação de audiências invisíveis, as

situações que têm a ver com certo conteúdo georreferenciado posto em rede são dúbias, não

só  por  esses  desafios  já  salientados  como,  especialmente,  pelo  diálogo  duplo  com  a

contextualização espacial e informacional.

É possível, assim, propor uma esquematização de como esse processo de interpretação

contextual ocorre na prática por meio do Quadro 12 a seguir99. Nesse detalhamento, a pessoa

que se encontra diante do ato georreferencial tem três possibilidades principais em mãos: (a)

efetuar  uma  busca  locativa;  (b)  realizar  um  check-in e  dizer  a  seus  amigos  onde  ela  se

encontra ou (c) marcar fotografias e vídeos com alguma informação espacial. A primeira ação

não tem, a priori, grandes repercussões quanto a redes sociais digitais – embora delas possa se

alimentar,  como já  vimos.  Já  as  duas  últimas ações precisam dialogar  diretamente com a

leitura tanto das situações imediatas  (verificando onde a  pessoa se encontra,  se a  ocasião

temporal  é  propícia,  se  aquela  localização  é  segura  etc.)  quanto  com  as  situações

eletronicamente  mediadas  e  sustentadas  (diante  do  que  surgem  os  desafios  de  audiência

invisível,  colapsos  contextuais  e  fronteiras  borradas).  Ainda  que  separadas,  essas  duas

dimensões  retroalimentam as  redes  sociais  digitais  e  o  networked  publics formado  pelas

conexões ubíquas e generalizadas, enriquecendo o universo de dados e de elos sociotécnicas

que possibilitam futuros atos georreferenciados. 

99 Está claro, contudo, que este esquema não dá conta de todas as ações humanas possíveis quanto a essa
funcionalidade específica, mas, diante do que pudemos observar em nosso estudo, ele serve de descrição
geral  dessa  dinâmica  interacional  em  rede,  além  de  funcionar  como  base  e  orientação  para  futuras
observações em maior detalhamento.
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Pode-se supor, assim, que a fotografia de uma viagem, espacialmente contextualizada e

publicada em rede, leve à criação de uma situação interacional numa ambiência específica

(Facebook  ou  Instagram,  por  exemplo),  que  terá  suas  próprias  repercussões  (likes,

compartilhamentos, comentários etc.) dentro daquele universo (mas que não necessariamente

se restringem a ele). Por outro lado, as situações face a face que essas informações em rede

podem engendrar são delicadas e lidam com diversas variáveis. As respostas obtidas em nossa

pesquisa nos levam à compreensão de que o encontro presencial não é o objetivo principal do

uso de recursos georreferenciais e que, por outro lado, as situações interacionais que se dão

Quadro 12: Processo interacional diante da georreferência em rede.
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preponderantemente  em rede  são  o  alvo  central  de  quem faz  esse  tipo  de  publicação.  À

corporeidade  individual  relega-se,  assim,  algum  grau  de  intimidade  e  disponibilidade

temporal.

De um modo ou de outro, a suposta “morte” do espaço, relativamente trazida à tona por

Meyrowitz (lembremo-nos de que seu livro ganhou o sugestivo título de No sense of place, ou

Sem sentido de lugar, em tradução livre) e por muitas outras perspectivas adotadas nos anos

1990 não se concretizaram sobremaneira. Por mais que os meios de comunicação de massa

tenham conseguido vencer as constrições do espaço e a dificuldade inerente às distâncias e

tenham, igualmente, instaurado uma temporalidade imediata, a espacialidade, o movimento e

a  parada  efêmera  em  determinados  lugares  trouxeram  outras  proposições  em  termos  de

comunicação e interação. As respostas que coletamos não negam o uso da localização em rede

como uma forma de encontrar  lugares  ou outras  pessoas,  mas sublinha  fortemente  que a

adoção da georreferência assume uma proposta de tornar o espaço menos frio, mais familiar e

relacional – o que, a posteriori, parece levar à criação de territorialidades pessoais por meio

de serviços e redes baseados em localização. Em outras palavras, o espaço é um só, mas ele

não é visto, percebido e construído de maneira única.

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E FUTURAS PESQUISAS

Assim como toda pesquisa, essa tese apresenta lacunas que podem ser preenchidas por

outras pesquisas futuras. Primeiramente, é preciso reconhecer que, da maneira como tomamos

nosso  corpus empírico,  não  havia  possibilidade  de  uma abordagem comparativa  entre  os

objetos estudados. Esse ponto foi esclarecido em sua devida explicação metodológica, e não

consideramos exatamente uma falha: a escolha feita por esse caminho é o resultado de uma

perseguição sobre a tecnologia da georreferência.  Se ela se desenvolveu e  foi atribuída a

determinados  produtos  de  uma  maneira  tortuosa,  coube  a  nossa  pesquisa  refazer  esse

caminho.

Dito isto, cada um dos aplicativos e das redes investigadas necessita, a depender dos

objetivos  de  pesquisa,  de  aprofundamentos  particulares.  As  dinâmicas  de  interação  no

Facebook, por exemplo, são diferentes das encontradas no Instagram – embora elas possam

ser  complementares  e  harmoniosas.  Da mesma forma,  o  que  se  realiza  no Swarm ou no

Foursquare  não  necessariamente  irá  se  repetir  em  outros  serviços  similares.  Diante  das
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transformações do cenário atual, há de se ter como hipótese que as próximas gerações de

dispositivos  móveis  (como  smartwatches,  óculos  etc.)  também  venham  a  necessitar  de

análises específicas.

Existe,  tanto  nessa  tese  quanto  nos  aplicativos  estudados,  um foco  sobre  a  cultura

urbana.  Algumas  de  nossas  perguntas  (e  suas  devidas  respostas)  se  aplicam  também  a

contextos  rurais.  Mas  consideramos  que  a  cidade  é  uma  espécie  de  colapso  espacial  e

demográfico observado especialmente  diante  dos  altos  índices  de densidade populacional.

Seriam as  observações  empíricas  traçadas  neste  trabalho válidas  para um espaço social  e

culturalmente menos denso?

Por  fim,  há  de  se  ressaltar  que  aplicativos  voltados  a  encontros  presenciais  e

articulações físicas não foram o foco de nossa pesquisa, merecendo atenções próprias. Tinder

e Grindr, já citados nesse trabalho, buscam atuar de modo a colocar, face a face, pessoas que

se sentiram mutuamente atraídas. Aplicativos de “carona”, como Uber, também buscam uma

proposta similar, tratando como mote de encontro um possível compartilhamento de recursos.

Nesse caso, a rede e o dispositivo móveis são mediadores de uma interação que se inicia numa

ambiência  eletrônica  e  se  atualiza  face  a  face.  Como  tais,  essas  dinâmicas  não  foram

contempladas por nossa pesquisa e carecem de investigações próprias.

6.3 CONTRIBUIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS

De uma maneira geral, essa tese se remete a uma história. Junto a momentos históricos,

nosso levantamento aborda um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos e práticas sociais

que se remetem a anos recentes da nossa cultura. Nossa pesquisa ressaltou pontos importantes

quanto ao que significa a expressão “estar em rede” e o que há de ser pensado quando essa

dita rede encontra potenciais de mobilidade atrelados a dispositivos como o  smartphone. O

ineditismo de nossa pesquisa atrela-se ao ineditismo da própria georreferência disposta em

redes sociais, mostrando, sistematicamente, como essa localização é usada para criar sentido

quando da interação social por meio de determinadas redes e aplicativos próprios.

Quanto a pontos específicos, essa tese contribui:

(a) na construção de um olhar histórico dos últimos anos da cultura digital, situando o

desenvolvimento de serviços e aplicações baseados em localização e correlacionando-os;
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(b)  discutindo aspectos  de  sociabilidade  e  coordenação  espacial,  identificando  e

detalhando  situações  e  motivações  para  encontros  e  desvios  presenciais  –  o  que  leva  à

problematização das promessas de articulação física entre pares em rede;

(c) criando um plano de fundo com considerações teóricas sobre o qual desenvolvedores

de  aplicações  e  soluções  tecnológicas  podem  se  apoiar  quanto  aos  aspectos  simbólicos,

motivacionais e situacionais.

(d) elencando lacunas discutíveis para o desenrolar de pesquisas futuras que versam

sobre redes sociais digitais, uso da georreferência em rede e o papel do espaço na cultura

digital contemporânea.

O cenário  descrito  até  aqui  dá  conta  do  surgimento  de  aplicativos  e  redes  diversos

diretamente pautados no uso da localização – a qual, sob a forma de georreferência, aparece

como um elemento interveniente nas formas de sociabilidade contemporâneas. Observando o

ineditismo nesse ínterim, é plausível que determinadas aplicações tenham precisado focalizar

suas dinâmicas de interação em torno de funcionalidades específicas, de modo que as pessoas

pudessem  ter  índices  comportamentais  (naquela  ambiência  eletrônica  e/ou  diante  do

dispositivo  eletrônico)  e  códigos  de  leituras  contextuais.  Em outras  palavras,  os  próprios

aplicativos, à medida que iam surgindo e ganhando popularidade, precisavam dizer para que

serviam e como deveriam ser utilizados – as explicações em seus sites ou nas descrições nas

devidas lojas de aplicativos atuam como elementos paratextuais, portanto. Isso se reflete na

compreensão, por exemplo, de um check-in, que veio a se tornar um item paradigmático no

desenvolvimento e uso de aplicações para dispositivos móveis: antes desse cenário, fazer um

check-in se remetia ao universo da hotelaria ou de meios de transporte de massa, como aviões

e navios; com as redes baseadas em localização, a realização dessa marcação georreferenciada

carecia de explicações em torno de motivações e até de seu significado, sendo, por vezes,

objeto de críticas severas. Em geral, aplicativos que dispusessem informações de redes sociais

aliadas a proposições locativas eram, não raro, considerados fúteis (para que serve isso?),

tratados  como um catalisador  da  morte  da  privacidade  (justamente  pela  óbvia  correlação

indivíduo-movimentação) ou tidos como moda passageira. Tais críticas, contudo, falhavam ao

passo que assumiam uma tônica  frankfurtiana e desconsideravam táticas, reapropriações e

ressignificações dessas dinâmicas (das quais falamos no item 3.4), que tanto podem inventar
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utilidades quanto se desviar de um vigilantismo panóptico à Bentham100. No fim das contas,

nem a privacidade encontrou um fim trágico, e o próprio papel da localização em rede veio a

se transformar, superando qualquer traço de modismo ou novidade efêmera.

Quanto à dimensão de utilidade, podemos supor que boa parte dos aplicativos hoje em

uso e sua imensa quantidade de informações espaciais não teria muito a oferecer caso as

próprias pessoas não os permeassem de dados relativos aos lugares frequentados. Em última

análise, pode-se admitir que a marcação georreferenciada é uma espécie de trabalho gratuito

(visão pessimista) ou uma forma de colaboração não coordenada (visão otimista). Nossa tese

não toma nenhuma dessas perspectivas justamente por não ter  buscado fazer esse tipo de

análise,  mas reconhece que as ações dos indivíduos em rede, bem ou mal,  contribuem na

construção  de  banco  de  dados  coletivos  à  maneira  da  cultura  wiki  (mesmo  sem  tal

intencionalidade).  Ora  alguns  serviços  buscam  na  gamificação uma  tônica  de  motivação

(Swarm); ora se busca na expressividade essa mesma razão (Instagram, Facebook).  Saber

como, quando, por que e em quais circunstâncias as pessoas fazem uso da georreferência

atrelada a suas redes sociais preenche algumas lacunas importantes para o desenvolvimento

de futuros serviços, soluções e pesquisas correlatas.

100 Pesquisas como a de Consolvo et al. (2005) mostram que, em termos de informação espacial, as pessoas
divulgam o que julgam utilidade para seus interlocutores. Do contrário, simplesmente negam uma possível
requisição. Esse julgamento depende de quem está requisitando as informações, o porquê de tal pedido e
qual nível de detalhamento da localização requerida. Duffy (2011), por exemplo, mostra-nos também que os
usuários desse tipo de rede subvertem a lógica daquilo que foi  previamente planejado, chegando a,  por
exemplo, modificar suas informações pessoais e suas fotos de perfil.
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO

Universidade  Federal  da  Bahia  -  Pesquisa  sobre  usos  e  apropriações  de  redes  e
aplicativos baseados em localização

Este formulário faz parte de uma pequisa de doutorado em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, sob orientação do Prof. Dr. José Carlos 
Ribeiro. Com essa pesquisa, buscamos entender o papel da localização como uma informação 
atribuída a perfis pessoais em redes sociais. Os dados aqui coletados serão analisados 
preservando o anonimato de todos os participantes. A resposta ao formulário é compreendida 
como sua concordância com a participação nesta pesquisa.

Alguns exemplos sobre o que estamos observando:
- realização de check-ins no Foursquare ou Swarm
- atribuição de localização a fotografias publicadas no Instagram
- atribuição de localização a publicações diversas no Facebook
- utilização de aplicativos para se encontrar com pessoas diversas (conhecidas ou 
desconhecidas)

Se você usa ou já usou alguns desses serviços – ou quaisquer outros que tratem a informação 
geográfica como mote de fruição e interação entre as demais pessoas – gostaríamos que você 
nos respondesse a algumas perguntas sobre a utilização de redes e aplicativos baseados em 
localização para dispositivos móveis. Caso você nunca tenha usado quaisquer desses 
aplicativos, seria ótimo se você repassasse para algum amigo que faça tal utilização.

Desde já, agradecemos a sua atenção.

PAULO VICTOR BARBOSA DE SOUSA
Professor da Universidade Federal do Ceará
Doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia
Membro do Grupo de Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade – GITS 
(www.gitsufba.net)
e-mail: pvbsousa@gmail.com

mailto:pvbsousa@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://www.gitsufba.net&sa=D&ust=1456034298553000&usg=AFQjCNGPHV8cWn2EyMFMwC3t8cjLme-brA
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*Obrigatório

1. Como você se vê em relação ao seu gênero? *
 Mulher 
 Homem 

 Outro:  

2. Qual a sua faixa etária? *
 menos de 18 anos 
 18 - 25 anos 
 26 - 30 anos 
 31 - 40 anos 
 41 - 50 anos 
 51 - 65 anos 
 acima de 65 anos 

3. Que redes sociais, aplicativos baseados em localização ou recursos de georreferência você 
usa ou já usou? * (Marque à vontade)

 Google Latitude 
 Tinder 
 Locaccino 
 Gowalla 
 Facebook 
 Flickr 
 Whrll 
 Loopt 
 Brightkite 
 Yelp 
 Foursquare 
 Twitter 
 Swarm 
 Instagram 

 Outro:  
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4. Com que frequência você faz uso desses aplicativos? *
 Já não utilizo mais nenhum 
 Raramente 
 Algumas vezes por mês 
 Duas ou três vezes por semana 
 Diariamente, mas poucas vezes ao dia 
 Diariamente e diversas vezes ao dia 

5. Em relação a funções baseadas em localização, quais destas ações você mais costuma 
realizar em redes sociais? *
    (Marque ATÉ 3 itens que melhor representem suas ações.)

 busco conhecer novas pessoas por meio de aplicativos como Tinder 
 publico tweets georreferenciados no Twitter 
 faço check-ins em aplicativos como Swarm 
 costumo realizar avaliações de lugares específicos em aplicativos como Foursquare 
 pesquiso por lugares para onde ir 
 publico imagens ou vídeos no Instagram ou Facebook 

 Outro:  

6. Quando e onde você costuma realizar marcações geográficas em redes sociais? *
    (Marque ATÉ 3 itens que melhor representem suas ações.)

 Quando estou viajando 
 Quando chego em casa 
 Quando saio para realizar atividades físicas (academia, corrida etc.) 
 Quando vou a shoppings ou a alguma loja específica 
 Quando vou a lugares como praças, parques ou praias 
 Quando chego no meu local de trabalho 
 Quando saio para bares, restaurantes, casas noturnas ou similares 
 Quando chego no meu local de estudo (colégio, faculdade, cursos etc.) 

 Outro:  

7. Por que motivo(s) você realiza essas marcações georreferenciadas em redes sociais? *
    (Marque ATÉ 3 itens que melhor representem suas ações.)

 Porque alguns desses aplicativos oferecem descontos e promoções diversas em lojas, 
restaurantes etc. 

 Porque gosto de mostrar para meus amigos por onde estive ou onde estou em certo 
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momento 
 Porque gosto de manter registros das minhas movimentações 
 Porque algumas fotografias ou vídeos só parecem ter sentido para mim se forem 

localizadas dessa maneira 
 Porque gosto de conhecer novas pessoas por meio de aplicativos como esses 
 Porque consigo ver boas dicas de lugares para visitar por meio de tais aplicativos 
 Porque quero me encontrar com meus amigos caso eu esteja próximos a eles 
 Porque gosto dos aspectos de jogo e competição que se encontram em alguns desses 

aplicativos 

 Outro:  

8. Em que situações você DEIXA DE REALIZAR alguma marcação georreferenciada em 
redes sociais? *
    (Marque ATÉ 3 itens que melhor representem suas ações.)

 Quando acho inapropriado realizar tal ação em determinado contexto 
 Quando não vejo sentido em atribuir localização às minhas publicações 
 Quando tenho algum receio sobre minha segurança ou a de pessoas próximas a mim 
 Quando não tenho certeza do local onde me encontro 
 Quando tenho vergonha do local onde me encontro 

 Outro:  

9. Você já APAGOU ou ALTEROU marcações georreferenciadas em redes sociais? *
    (Marque ATÉ 3 itens que melhor representem suas ações.)

 Apaguei/editei a localização de uma publicação porque tive algum medo sobre aquela 
informação 

 Apaguei/editei a localização de uma publicação pois tive vergonha posteriormente 
 Apaguei/editei a localização de uma publicação pois notei que estava errada ou 

incompleta 
 Apaguei/editei a localização de uma publicação pois ela deixou de fazer sentido para 

mim 
 Apaguei/editei a localização de uma publicação porque o lugar especificado já não era 

mais o mesmo 
 Nunca apaguei ou alterei a localização de qualquer publicação 

 Outro:  
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10. Que atitudes em relação à privacidade você toma quando realiza publicações 
georreferenciadas? *
     (Marque uma única opção que melhor lhe representa.)

 Não tomo nenhuma medida específica pois não me preocupo com isso 
 Limito minha lista de contatos a amigos, conhecidos ou pessoas de confiança 
 Busco fazer publicações georreferenciadas apenas em lugares públicos, movimentados 

ou conhecidos 
 Não consigo acessar e/ou compreender as configurações de privacidade nessas redes e 

aplicativos 

 Outro:  

11. Indique o nível de exatidão da sua localização quando você realiza as seguintes ações: *
     (Considere, por exemplo, uma cidade como uma marcação pouca exata e um ponto 
turístico ou um restaurante como uma marcação com bastante exatidão.)

Não costumo 
realizar essa 
ação

Pouca 
exatidão

Quero muita 
exatidão, mas não 
tenho problemas se 
não encontrar a 
localização específica

Não concluo a ação 
enquanto não 
conseguir a exatidão 
desejada

Quando publico uma 
fotografia ou um vídeo 
numa rede social

Quando quero marcar 
outras pessoas que se 
encontram comigo em 
certo momento

Quando faço check-in 
em certo lugar

Quando procuro por um
novo lugar a conhecer

12. Você já interrompeu o que estava fazendo ao perceber, por meio do celular, que algum 
amigo encontrava-se perto de você? *

 Sim 
 Não 
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13. Se você marcou "sim" na questão anterior, como isso aconteceu? 

 

14. Você já EVITOU (ou costuma EVITAR) de se encontrar com amigos ou conhecidos ao 
perceber, por meio do celular, que eles estão em determinado lugar próximo a você? *

 Sim 
 Não 

15. Se você marcou "sim" na questão anterior, como isso aconteceu? 

 

16. Você costuma integrar seus perfis entre distintas redes sociais? *
 Não faço esse tipo de integração 
 Minhas fotos no Instagram vão AUTOMATICAMENTE para outras redes, como Twitter

e Facebook 
 Meus check-ins em aplicativos como Foursquare e Swarm aparecem 

AUTOMATICAMENTE para outras redes, como Twitter e Facebook 
 Eu mesmo SELECIONO as marcações que realizo num aplicativo para que sejam 

republicadas em outra rede 

17. Há marcações georreferenciadas que você realiza numa rede social mas não realiza em 
outra? *

 Sim 
 Não 
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18. Se você marcou "sim" na questão anterior, por que você procede dessa maneira? 

 

19. Existem ações diversas que você realiza em redes e aplicativos baseados em localização e 
que não estão contempladas nesse formulário? Se sim, pode nos contar um pouco mais sobre 
esses usos? 

 

20. Caso necessário, podemos entrar em contato para futuras entrevistas mais aprofundadas?
      Se sim, coloque seu nome e e-mail no campo abaixo.
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ANEXO B – LISTAGEM DE RESPOSTAS ABERTAS

Questão 13 - Se você marcou "sim" na questão anterior, como isso aconteceu?

Participante Resposta

4 Não gostaria de encontrar aquela pessoa fisicamente.  

8 Eu estava no saguão de embarque do aeroporto, navegando na internet do 

celular, quando vi q um casal de amigos havia postado uma foto no mesmo 

local. Parei e fui procurar por eles.

20 Fiz um checkin num Shopping pra almoçar e vi q uma amiga estava lá.  

Chamei ela pra almoçar comigo e depois fui ao cinema por convite dela.  

28 Ao ver que uma amiga havia realizado checkin no mesmo shopping onde 

estava, fui ao encontro dela.

45 Mandei uma mensagem privada dizendo que estava na mesma cidade para 

marcarmos de nos encontrar.

52 Estava próximo e liguei para me encontrar.

54 ele deu check in e eu estava por perto

78 Na verdade mesmo que não esteja fazendo nada de mais, não gosto que 

pessoas fiquem atrás de mim vendo o que estou fazendo, seja no celular ou no

pc.

87 Fiz chek-in no Swarn e um amigo falou que estava perto. Nos encontramos, 

então. 

Questão 14 - Se você marcou "sim" na questão anterior, como isso aconteceu?

Participante Resposta

4 Eu vi o check in da pessoa. Não fiz o meu e evitei encontrar com ela. 

11 Havia acabado de fazer um check in no local onde eu estava indo

30 Deixei de ir para uma festa porque fui informado, pelo instagram, de que uma
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pessoa que eu não gostaria de encontrar estava justamente lá.

52 Quando quero privacidade ou quero ficar mais só.

54 era gente q eu nao gostava

57 Vi alguém postando que estava no mesmo local e evitei de encontrar essa 

pessoa.

Questão 18 - Se você marcou "sim" na questão anterior, por que você procede dessa maneira?

Participante Resposta

4 Eu costumo fazer a seleção de acordo com minhas preferências pessoais no 

momento. 

6 Porque em algumas redes faz sentido ter a georeferenciação. Em outras, não.

7 No Instagram eu georreferencio, mas não faço isso no Facebook.

8 Na maioria das vezes por esquecimento.

10 Costumo georeferenciar as fotos no instagram, mas não no facebook. 

12 O instagram é mais aberto que o Facebook. Faço isso por segurança. 

15 Acredito que cada rede social tem um perfil diferente.

20 No Facebook só meus amigos vêem... No Instagram tem pessoas q nao sou 

muito próxima e por isso não quer q vejam algumas fotos. 

23 Por conta das características especificas de cada rede social. Entendo que uma

publicação pode ser relevante em um canal e irritante em outro. Não quero 

correr o risco de ser interpretado negativamente pela minha rede de contatos.

24 pq sim.

25 Porque, geralmente os contatos de uma rede são diferentes de outra, o que 

delimita, de certa forma, a marcação georreferenciada de postagens, seja pelo 

interesse envolvido na rede ou pela proposta da mídia social.

26 Alguns tipos de marcação fazem mais sentido em algumas redes sociais do 

que em outras.  
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28 Prefiro marcar no instagram, mas não necessariamente no facebook.

29 Minha rede do instagram é mais selecionada do que a do facebook, por 

exemplo, logo eu me permito fazer mais marcações, porém sempre evito 

marcações em casas (minha, de minha família e amigos).

33 Porquê cada perfil de rede social possui uma determinada função. Por 

exemplo, o instagram é mais lúdico/artístico imagético, já não acho que o 

facebook sirva para a mesma função. Então é raro postar o que uso no 

instagram no facebook.

34 Por conta de questões profissionais. Segmento as informações de acordo com 

o perfil da minha rede.

35 Costumo compartilhar via WhatsApp a minha localização com amigos e 

familiares com que irei me encontrar. 

36 Público no Instagram, mas não público no facebook, pois no meu face os 

meus "amigos" são em maior quantidade e pouco selecionados

40 Prefiro fazer marcações no Instagram, que tenho conta privada, mas não 

compatilho no Facebook pois tenho mais amigos conectados à esta última 

rede.

44 Preguiça!

46 Porque uso twitter, facebook para atividades diferentes.

47 Sim, principalmente no Swan, pois la é mais restrito em relação a quantidade 

de amigos. 

49 Aplicativos como o Instagram, que tem perfil mais rápido e momentâneo, 

aceitam determinadas marcações, que não "cabem" em outras redes mais 

completas como Facebook. É como se não houvesse a necessidade de tal 

marcação no Facebook.

50 Uso o aplicativo Strava e só

54 porque eu nao quero que as pessoas saibam por onde eu ando

56 Porque tenho mais privacidade do local onde estou.

59 porque as pessoas que fazem parte da minha rede do facebook, por exemplo, 
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não são as mesmas do instagram ou twitter - e nem sempre eu quero 

compartilhar as marcações com todos.

62 Porque o meu número de amigos no facebook é bem maior que no instagram. 

Não me sinto muito a vontade de compartilhar tudo com meus contatos do 

facebook.

63 A rede social que utilizo com marcações georreferenciadas é o Instagram e, na

minha opinião, a lógica de funcionamento e interesse dos usuários é diferente 

do facebook (que é a outra rede que utilizo).

66 Por questão de segurança e confiança.

70 Porque acredito que a marcação faz mais sentido em uma rede que em outra e 

também por questão de segurança e privacidade.

71 Em diferentes redes sociais eu tenho "amigos" diferentes, uma é mais pra uso 

uso pessoal e outra pra é mais pra uso profissional, por isso faço distinção nas 

minhas publicações.

72 Porquê em algumas redes eu posso selecionar quem irá ver e em outras não. 

80 Procuro evitar fazer spam, enchendo a timeline das pessoas de check-ins sem 

contexto. Só compartilho os check-ins do Swarm em outras redes quando 

acho que seria realmente interessante 

81 Quando elas são sincronizadas ótimo, mas quando não, não me preocupo em 

publicar em todas as redes de que participo.

82 Privacidade. 

83 Só marco se é para fins de trabalho

84 As marcações georreferenciadas são realizadas de acordo com as redes sociais

que considero relevantes. Tenho perfis no Facebook, Twitter e Instagram. As 

faço no Instagram porque o compartilhamento de fotos é o propósito dessa 

rede socia. No Facebook, repito a mesma ação a rede social pode unir fotos, 

marcações e compartilhamento de informações jornalísticas. Considero o 

Twitter como a rede para transmissão de conhecimento, portanto não faz 

sentido compartilhar esses dados de entretenimento.
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86 Meu Facebook., Instagram e Foursquare são muito mais restritos, não publico 

minha localização para estranhos, portanto só uso a georreferência 

ilimitadamente nesses apps.

87 Costumo fazer marcações no Swarn, mas não faço o mesmo no Foursquare. 

No primeiro tenho maior controle da privacidade dos dados. 

Questão 19 - Existem ações diversas que você realiza em redes e aplicativos baseados em 
localização e que não estão contempladas nesse formulário? Se sim, pode nos contar um 
pouco mais sobre esses usos?

Participante Resposta

1 Waze. Envio o HEC para alguém que está me esperando.

5 Waze. Uso para rotas otimizadas de carro.

11 Utilizo bastante o aplicativo do tripadvisor e do booking para encontrar 

restaurantes , atrações e hotéis próximos dos lugares que visito.

20 Não utilizo muito marcações Georreferenciadas... Somente qndo estou em um

bairro e quero sugestões d lugares por perto.. Como no aplicativo kekanto.  

25 Através de marcações georreferenciadas, posso visualizar se mais conhecidos 

já estiveram no mesmo local ou os tipos de registro feitos sobre o local.

28 Peço bastante táxi usando a localização deste

32 Em alguns momentos a imagem parece ter mais sentido se geolocalizada, 

contudo, ao não encontrar a georeferência exata disponível na hora da 

postagem, desisto de geolocalizar. Ou seja, por uma falta de exatidão do 

banco de dados, há a desistência. Soma-se a isso o processo de criar uma nova

geolocalização, que ainda não me parece prático.

33 Localização através do Waze, como forma de se achar no mapa ou achar 

determinado local.

35 Uso muito o compartilhamento de local no WhatsApp é também uso muito o 

Waze. Senti falta destes apps na lista. 

58 Utilizo mais para saber o caminho que vou ter de fazer para chegar em 

determinado lugar, a distancia e o percurso.
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63 Utilizo o aplicativo de mapas da Google para obter informações sobre trajetos

e linhas de ônibus disponíveis entre dois pontos, além de obter informações 

de restaurantes, hotéis e outros.

72 Sim, uso o Alvanista, uma rede social pra gamers. Para ver informações e 

críticas sobre jogos.

81 utilizo exporadicamento o Tripadivor para pontuar em um programa de 

fidelidade aérea, percebo uma certa competição pois ele me rankeia dentro da 

minha cidade ou região e alem disso é bastante eficiente na hora de escolher 

um destino ou estabelecimento. Conclusão; me sinto desafiado a pontuar e 

contribuir para o bem estar e mobilidade das pessoas mas não vivo em função

disso.
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