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RESUMO
A produção e o uso de mapas, no ambiente da internet, estão inseridos em um contexto de
renovação das formas de mapeamento. Deste modo, dispositivos como o Google Maps
representam a base capaz de desenvolver mapas colaborativos, o que, por sua vez,
potencializa novas práticas no espaço geográfico. No mapeamento colaborativo, qualquer
pessoa pode construir e personalizar seus temas, roteiros e lugares de preferência, além de
poder inserir conteúdos de comunicação como vídeos, fotografias, áudios e textos. Nesses
novos mapas, diferente do mapeamento oficial, não há a presença de um especialista em
cartografia, que define e certifica o tema mapeado, bem como o enquadramento do assunto
em questão (escala). Diante da variedade de mapas colaborativos disponíveis na internet,
que se distinguem pelos temas apresentados, pelo processo de criação, pelas formas de
acesso, pela presença de blogs e redes sociais, dentre outros aspectos, iremos propor nessa
dissertação uma tipologia que atenda a atual fase dessa forma de mapeamento. Assim,
buscando uma associação entre o campo da comunicação e da geografia, ao propor essa
forma de produzir mapas como um fenômeno do campo da geografia da comunicação.
Palavras-chave: Mapas colaborativos; Google Maps; comunicação; internet; funções pós
massivas, tipologia

ABSTRACT
In the internet environment, the use and production of maps are inserted in a context of the
renewal of mapping methods. For that matter, applications like Google Maps represent a
base over which collaborative maps are developed, maps that generate new practices in
geographic space. Anyone can build and customize their themes, itineraries, and preferred
places in collaborative mapping, as well as insert communication content, such as videos,
photos, audios and videos. These new maps are different from the those in official
mapping, in that a cartography specialist isn't present to define and certify the mapped
theme, as well as how the theme in question is framed (scale). Seeing the variety of
collaborative maps available, as for creation process, ways of access, presence of blogs and
social networking, among other aspects, we're proposing in this dissertation a typology for
the present phase of this form of mapping. To achieve this goal, a search for an association
between the fields of communication and geography, proposing this form of mapmaking as
a phenomenon in the communication geography field.
Keywords: Collaborative maps; Google Maps; communication; internet;
post-massive functions; t ypology
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Introdução

Em latim, a palavra mapa se refere a uma pequena toalha, ou algum
tipo de folha, em que é projetada a localização dos terrenos, ou dos
acidentes geográficos (MACHADO, 2007). Todavia, os recentes processos
de comunicação eletrônica transformaram o que era apenas um suporte
físico para temas geográficos, em um objeto que expressa uma determinada
forma de produzir informações sobre os lugares.
Em um cenário de intersecção entre a comunicação e a geografia, os
mapas podem ser entendidos como uma “mídia”, pois possuem uma
mensagem sobre os lugares, um produtor desse conteúdo, uma recepção que
interpreta, e um suporte que ancora essas informações (SHORT, 2003 apud
LEMOS, 2008).
A hipótese desse trabalho é que a cartografia tradicional é um
sistema não colaborativo de produção de mapas, pois nessa projeção do
espaço geográfico, cabe apenas aos especialistas em mapas, a escolha e a
divulgação dos conteúdos a serem cartografados. Diferentemente do
mapeamento colaborativo, na internet, que permite uma personalização dos
mapas, seja em termos de sua elaboração, seja na possibilidade real de
inserção de conteúdos de comunicação, como textos e imagens.
Com o surgimento de dispositivos digitais de projeção do espaço
geográfico na internet, Google Maps, é possível pensar o mapa como uma
“mídia aberta” a qualquer tipo de informação, que tenha os lugares como
referência. Esses dispositivos permitem que indivíduos, ou grupo de
pessoas, não iniciadas na cartografia, possam produzir informações que
atendam às suas necessidades, curiosidades e expectativas acerca dos
lugares.
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Os mapas colaborativos, produzidos por fluxos de comunicação de
baixo para cima, apresentam-se como um objeto capaz de desenvolver um
nexo entre a pesquisa em comunicação e a esfera da geografia. Ess a
dissertação também representa um esforço no sentido de entender o
significado dos lugares, a partir da união de pessoas que se engajam na
produção e no consumo de informações presentes em mapas.
Esses novos fluxos de comunicação com os lugares, mediadas por
mapas colaborativos, dilatam as possibilidades de produção de sentidos e
adicionam

novas

expressam

uma

camadas
forma

de informações

diferente

de

às

cidades.

estabelecer

Esses

comunicação

mapas
e

de

compartilhar uma imagem-ideia dos lugares.
Já no mapeamento clássico (não colaborativo) é o cartógrafo que
define os conteúdos, o tema e a escala de abordagem do fenômeno a ser
representado. Nesse modelo, apenas os especialistas que dominam a técnica
cartográfica são qualificados para produzir informações.
Esta é uma forma de produzir informações dos lugares, que destin a
seus conteúdos para um público consumidor homogêneo, não cabendo as
pessoas estabelecerem fluxos de informações que possam repercutir no
resultado final do
tradicional

mapa. Nesse processo, os mapas

apresentam-se

como

uma

“mídia

massiva”,

da cartografia
que

vincula

informações (mensagens) na direção de uma coletividade (receptores), que
não dispõe de dispositivos capazes de apresentar opiniões e conteúdos
acerca das imagens, das representações e das ideias apresentadas nos
mapas.
Essa dissertação analisa o fenômeno do mapeamento colaborativo
pela ótica da comunicação, a fim de construir e propor uma tipologi a
coerente com essa forma de produzir mapas na internet. Uma tipologia fazse necessária diante da variedade de mapas que são produzidos, utilizados e
alimentados com informações em um processo dinâmico. Os mapas feitos
no regime de colaboração apresentam variados temas, oscilam no uso d a
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escala, alguns apresentam conexões com redes sociais fora do seu
ambiente,

outros

representados,

e

se

estendem

há

também

a

blogs

variações

na
na

discussão
forma

de

dos

assuntos

acesso

e

na

possibilidade de inserção de conteúdos.
No tocante a metodologia a pesquisa foi construída em torno de três
pilares, a saber: revisão bibliográfica do conceito e das aplicações do que
seja cartografia, conduzindo a formulação de nossa hipótese que aponta o
mapeamento tradicional como um sistema não colaborativo de produção d e
mapas; análise dos mapas colaborativos a fim de detectar os aspectos qu e
se repetem e as diferenças mais marcantes; produção de uma matriz com os
temas apresentados, as escalas de percepção, os conteúdos (textos, fotos,
sons), as ferramentas colaborativas (blogs e redes sociais) e o país d e
origem desses mapas.
O texto está dividido em cinco capítulos. No primeiro, apresentamos
as relações entre mídia e espaço geográfico, e logo depois avançamos em
exemplos de autores que trabalham essa perspectiva com suas respectivas
abordagens teórica sobre o campo da “geografia da comunicação”. Nesse
mesmo capítulo, também vamos discorrer sobre a presença da tecnologia
como elemento mediador da produção de sentidos sobre os lugares pela
perspectiva das mídias locativas (locative mídia).
No capítulo subsequente, a questão central é a constituição dos
lugares a partir da cartografia. Faremos um breve histórico da cartografia e
iniciaremos a discussão do mapeamento colaborativo na internet. Em um
tópico específico, discutiremos o fenômeno da abertura do processo d e
produção de mapas, utilizando como referência a tese das funções pósmassivas na comunicação.
No terceiro capítulo, teremos como assunto o mapeamento com uso
do Google Maps abordando as rupturas, continuidades e potencialidades
inauguradas na cartografia a partir dessa plataforma de construção d e
mapas. Esse tópico se justifica diante da expressiva quantidade de projetos
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que utilizam o Google Maps como base topográfica e como ferramenta de
criação e manutenção de ambientes colaborativos.
No

capítulo

quatro,

apresentamos

a

nossa

tipologia

para

o

mapeamento colaborativo. Nessa classificação, realçamos os aspectos mais
relevantes na atual fase do fenômeno, classificando os mapas de acordo
com a escala utilizada e quanto ao tema proposto. Aqui, também,
destacamos a presença de blogs, fóruns e redes sociais (ferramentas
colaborativas), bem como as possibilidades de inserção de textos, imagens
e sons (dispositivos multimídia) que podem vir acompanhados, ou não, de
sistemas que certificam a adição desses conteúdos nos mapas. Entretanto, é
prudente ressaltar que a nossa classificação para os mapas colaborativos
(tipologia) é ancorada apenas na escala geográfica de abordagem e no tema
desenvolvido, muito embora seja apresentada uma análise detalhada de
outros aspectos no decorrer do texto.
No capítulo final, faremos uma análise detalhada de casos de mapas
colaborativos classificando-os quanto a escala e ao tema, além de descrever
as características que remetem ao acesso, a criação, a inserção de
conteúdos, a navegação e a disponibilidade de ferramentas colaborativas
(fóruns, blogs e redes sociais) que possam expandir os mapas para outros
ambientes.
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1

GEOGRAFIA DA COMUNICAÇÃO: A VIRADA ESPACIAL NOS
ESTUDOS DE MÍDIA

1.1 Mídia e espaço
Uma

reflexão

mais

profunda

entre

mídias

e

processos

de

espacialização exige necessariamente uma compreensão histórica e cultural
dos fluxos da comunicação, isto é, da produção, da circulação e do
consumo das informações como um elemento primordial na constituição
das culturas que se fixaram sobre os territórios.
A primeira grande expressão ou evidencia material de uma ligação
mais intensa entre mídia e espaço, se dá com a transição da cultura oral
para a cultura escrita, pois foi a partir da escrita, dos símbolos e do
alfabeto, que normas, instituições, valores, leis, regras, costumes, religiões
e ensinamentos puderam se reproduzir em uma escala e em um domínio
geográfico incapazes de serem efetivados pela cultural oral. Paul Adams
vai dizer que:
Pouco a pouco, a fixação da palavra – ancorando
símbolos a obj etos, f enômenos , ideias – produziu uma
reformulação do tempo, do es paço, do poder e da
identidade. 1 (ADAM S, 2009, p. 18) .

Com isso a interpretação e o uso das palavras escritas estão
associados a práticas e usos sociais do espaço, diferentes das relações com
o espaço atribuídas na cultura oral.
A escrita e o posterior desenvolvimento do alfabeto, ao apontar para
um aprofundamento na relação dos indivíduos com o espaço, viabilizaram
processos de organização espaciais mais complexos, isto é, que exigiam
uma fixação e uma conexão maior entre cultura e espaços como as cidades,
os impérios e os estados-nações já que essas instituições se expandiram e

1

Nossa tradução do original: “Bit by bit the fixing of the word – anchoring symbols to objects, phenomena,
ideas – produced a reworking of time, space, power, and identity.”
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se consolidaram com a espacialização da escrita. Assim, uma reorganização
do espaço, do tempo, do poder e das identidades sob a base da escrita e do
alfabeto possibilitou a difusão e a aplicação de leis, bem como instaurou
limites territoriais mais efetivos que acabaram por levar a um policiamento
mais intenso no controle do espaço, estabelecendo regras de circulação
para as pessoas e a cobrança de taxas e impostos.

A difusão da cultura

escrita foi desta forma, uma das marcas dessa espacialização das leis, da
administração e do controle do território como algo tangível, como
descreve Adams:
Conforme os problemas sociais e tecnológicos da escrita são
gradualmente resolvidos, a durabilidade e portabilidade da palavra
escrita permitiam a expansão geográfica da rede de atividade sob a
direção das novas elites. Estas redes prendiam os seres humanos e
vários não-humanos através do tempo e do espaço em novas redes, de
longo alcance, mudança constante e, no fim das contas, bastante
poderosas.
Assim, a fixidez da palavra escrita se traduzia,
ironicamente, na fluidez espaço temporal de pensamento, pessoas e
coisas. 2 (ADAMS, 2009, p. 19).

Na primeira metade do século XV, com o surgimento da imprensa,
desenvolvida por Gutenberg, um processo do fim da oralidade primária se
deu. Favorecendo uma maior articulação entre os lugares geográficos, ou
como Adams fala:
A captura das palavras em formas visíveis, fixas, bidimensionais,
através da invenção da escrita, começou a mover-se na direção de
redes de poder e conhecimento seculares, que transcendiam o lugar. A
palavra fixa estabilizava redes maiores e mais complexas de humanos
e outros actantes, mas estas tendências geográficas ficaram totalmente
evidentes só quando a imprensa tornou-se o meio dominante de troca
e circulação da palavra fixa. 3 (ADAMS, 2009, p. 29).

2

Tradução do original: “As the social and technological problems of writingwere gradually solved, the durability and
portability under the direction of the new elites. These networks bound together human beings and various nonhumans
through space and time in new, wide ranging, constantly changing, and ultimately quite powerful networks. Thus, the
fixity of the written word translated ironically into a spatiotemporal fluidity of thought, people, and things.”

3

Tradução do original: “The capture of words in fixed, visible, two-dimensional form through the invention of writing
began the move towards place-transcending networks of secular power and knowledge. The fixed word stabilized
larger and more complex networks of humans and other actants but these geographical tendencies became fully evident
only after print was the dominant means for the exchange and circulation of the fixed word.”
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O advento da imprensa revelou não tratar-se de uma simples
tecnologia, mas sim de uma expressão de formas economicas, políticas e
culturais que repercutiam nas práticas espacias. Antes da imprensa, era a
igreja católica que controlava os escritos, cabendo a essa instituição um
papel

central

socioespaciais.

na

organização

Através

desse

do

espaço,

domínio,

a

do
igreja

tempo
era

e
a

das

redes

fornecedora

privilegiada das narrativas que compunham o cotidiano espacial dos
indivíduos (ADAMS, 2009).
O tempo e o espaço continuaram a ser redefinidos sob a influência
das ferrovias e do barco a vapor; e depois, por um conjunto de meios d e
comunicação baseados na eletricidade como o telégrafo, o rádio e o
telefone. A revolução industrial, início do século XIX, constituiu as bases
da revolução da comunicação desenvolvida no fim do século XX (BR IGGS
& BURKE, 2006).
O desenvolvimento das estradas de ferro foi liderado pela Inglaterra
com a inauguração da linha de trem entre Manchester e Liverpool em 183 0,
viabilizando os fluxos de bens e pessoas fundamentais para essa etapa d a
acumulação capitalista, pois era necessário dar fluidez ao capital que se
expandia na direção de novos mercados.
As ferrovias, além de promoverem uma nova experiência, em termos
de deslocamento e velocidade para os passageiros, geraram uma grande
demanda de carvão e ferro, influenciaram nos custos dos negócios,
estimularam a formação de mercados, criaram novas comunidades e
diminuíram a importância de outras localidades (BR IGGS & BURKE,
2006). Alterando a hierarquia entre os lugares de acordo com o traçado das
ferrovias, já que as localidades formadas no entorno ganhavam importância
econômica e política em relação as demais.
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Em uma outra proporção, o telégrafo de Samuel Morse já tinha
desencadeado o que David Harvey (2002) definiu como compreensão do
tempo-espaço 4, ao promover sua primeira transmissão ligando Baltimore a
Washington, nos Estados Unidos em 1844, integrando e suavizando as
distâncias territoriais pela comunicação em tempo real e estabelecendo
novas redes de comunicação entre os lugares.
O telégrafo não só proporcionou comunicações mais rápidas do que
aquelas permitidas pela imprensa, como também alterou substancialmente o
suporte por onde os contatos se estabeleciam. Antes a comunicação
implicava em transporte, com o movimento das mensagens sendo feito por
um suporte físico (cartas, jornais, livros) que não era mais indispensável
(ADAMS, 2009).
Para Asa Briggs e Peter Burke, o desenvolvimento e a consolidação
das ferrovias e do telégrafo estavam muito ligados entre si, não podend o
ser encarados como uma pertencente a historia dos transportes e o outro
associado ao progresso das mídias. Os autores afirmam que:
Se, com a percepção de hoje, considerarmos as ferrovias, seguidas de
bicicletas, automóveis e aviões, como um provável capítulo da história
do transporte, e considerarmos a telegrafia, seguida por telefonia,
radio e televisão, como um provável capítulo da história da mídia,
toda essa separação é artificial. O desenvolvimento do telégrafo estava
intimamente associado ao desenvolvimento das ferrovias – métodos
instantâneos de sinalização eram necessários, por motivo de
segurança, em linhas simples -, embora houvesse alguns fios
telegráficos que seguiam os trilhos, não das ferrovias, mas dos canais.
(BRIGGS & BURKE, 2006, p. 137).

Experimentos de hobb ystas, comunicações entre navios e a costa,
além dos usos militares introduziram o rádio como fenômeno antes do s
anos 1920. O rádio era concebido como uma mídia ponto-a-ponto, somente
adquirindo status de uma mídia de massa quando passou a transmitir certos
4

A compressão do tempo-espaço remete a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor
e as distâncias mais curtas. Os eventos alcançam impactos imediatos sobre pessoas e lugares.
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eventos como transmissões esportivas, eleições, concertos musicais e
pregações religiosas (ADAMS, 2009).
Como

consequência,

apareceram

diversas

estações

de

rádio

associadas a jornais, a organizações ligadas a venda no varejo e outras
ligadas a cidades, escolas e universidades. Uma enorme demanda por
aparelhos de rádio em 1922 é citada como uma verdadeira mania, nos
Estados Unidos, por Asa Briggs e Peter Burke:
No final de 1922, o número de licenças havi a alcançado a
marca de 572. J ornais e periódicos produziam
suplementos para o rádio, encoraj ando o público a
comprar aparelhos. Cerca de cem mil aparelhos foram
vendidos em 1922; e em 1923, mais de meio milhão
deles. Por volta de 1925, havia 5,5 milhões de aparelhos
em uso nos Estados Unidos, praticamente metade do total
mundial. ( BRIGGS & BURKE, 2006, p. 163) .

Já

a

invenção

e

a

consolidação

do

telefone

como

meio

de

comunicação, na segunda metade do século XIX, guardam uma ligação com
o desenvolvimento urbano, uma vez que foi com o seu uso que as cidades
se expandiram no sentido das primeiras zonas suburbanas, favorecendo a
formação das primeiras metrópoles (ADAMS, 2009).
O telefone também permitiu e reduziu os custos das comunicações
entre os escritórios localizados nos primeiros edifícios de grande port e
construídos,

já

que

minimizaram

a

quantidade

e

a

expectativa

de

mensageiros entre os andares. Isso permitiu a forma física dos arranha-céus
(ADAMS, 2009).
Privilegiamos aqui uma articulação entre mídia e espaço geográfico
que está inserida na perspectiva de uma “virada espacial” nos estudos d a
comunicação. Essa ligação mais intensa entre comunicação e geografia está
ancorada na ideia que as práticas comunicativas se dão sobre o espaço, e
que não há espaço que não seja constituído sob o efeito das representações
que estão na esfera da comunicação (JANSSON, 2005).
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Sobre essa possibilidade teórica e metodológica de fazer pesquisa em
comunicação, André Jansson afirma que é totalmente viável, pois:
A li gação entre geogr afia e comunicação r eside no fato
de que todas as formas de representação ocorrem no
espaço, e que todos os espaços são produzidos através de
representações. Em outras palavras, as teorias da
produção do espaço também devem, até certo ponto,
serem compreendidas como teorias da comunicação e
mediação. 5 (J ANSSON, 2005, p. 1).

A questão maior de uma “geografia da comunicação” como produto
dessa “virada espacial”, no entendimento do autor, é entender: “como a
comunicação produz o espaço e como o espaço produz a comunicação
[...] ” 6 (JANSSON, 2005, p. 1). Nesse contexto, as mídias não podem ser
desacopladas do seu entorno espacial, assim como não é possível o
entendimento pleno da espacialidade, sem reservar um papel de destaque
para as representações midiáticas dos lugares.
Nesse cenário de cruzamento entre a comunicação e a geografia, os
mapas colaborativos presentes na internet expressam, em certa medida, o
lastro espacial dos processos comunicacionais. Não é que essa bas e
espacial

não

importância

existisse
e

os

antes

nexos

do

entre

advento
esses

das

domínios

novas

mídias,

despertam

mas

hoje

a
um

inconformismo, quando se trata de entender os fenômenos comunicacionais
sem a presença da variável espacial, esteja essa presente sob a forma d e
lugares, paisagens, cidades ou regiões.
Assim, a questão dual de como o espaço produz comunicação e como
a

comunicação

produz

espaço

é

o

que

norteia

a

“geografia

da

comunicação”, com os estudos da comunicação incorporando cada vez mais
perspectivas geográficas em seus resultados (JANSSON, 2006).

5

Tradução do original: “The linkage between geography and communication lies in the fact that (a) all forms of
representation occur in space, and that (b) all spaces are produced through representation. In other words, theories of
spatial production must also to a certain extent be understood as theories of communication/mediation.”
6
Tradução do original: “how communication producesspace and how space produces communication.”
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1.2 Geografias de mídia
As práticas comunicacionais sempre se apropriam dos espaços, tanto
quanto criam os lugares que conhecemos e vivemos.

O uso da mídia é

sempre espacial e temporalmente localizado. A mídia tanto representa
quanto enquadra o espaço e o tempo (FORNÄS, 2006). Na visão de Johan
Fornäs, as interações entre pessoas e mídias compõem um processo sempre
ancorado pelo espaço, com os lugares moldando e delimitando os usos das
mídias. Ao mesmo tempo, as mensagens e textos que representam os
lugares lhe conferem sentido na vida social.
Vinculando o sentido do espaço pela ação das mídias, o autor
defende que muito do que se define como uma identidade ou noção d e
pertencer a um determinado local está associada às representações dos
lugares na mídia. Isso para dizer que os espaços narrados nas frequências
das rádios ou em músicas, junto com as imagens disponibilizadas no
cinema, na televisão, em fotografias ou em cartões postais, repercutem de
forma direta no significado dos lugares:

Na verdade, nenhum lugar ou es paço j amais pode ser
pensado ou experienci ado de for ma pura, sem que haj am
significados si mbólicos anexos a eles. Podemos tentar
experienciar um prédio ou rua de for ma crua, física e
“sem si gnificado”,mas sendo seres humanos, estamos
fadados à cultura, pr esos a sempre criar interpretações,
de for ma que nossas experiências sempre serão coloridas
por associações si gnifi cadoras. 7 (FORNÄS, 2006, p. 209).

7

Tradução do original: “In fact, no place or space can ever be thought or experienced in a purê way, without such
symbolic meanings attached. We may try to experience a building or street in a raw, physical and “meaningless”manner, but being human beings, we are doomed to culture, bound to always make interpretations, so that our
experiences will always immediately be coloured by signifying associations.”
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As mídias de massa sempre tiveram uma influência e um forte
impacto sobre a percepção do espaço e do tempo, seja na escala global,
nacional, regional ou local, apesar de ex istirem poucas obras de geógrafos
que remetam de forma direta a essa relação (STÖBER, 2006). Isso
demonstra um engajamento relativamente fraco, por parte dos geógrafos,
em pesquisas que proponham um maior diálogo com o campo da
comunicação.
O

eixo

central

dos

primeiros

estudos

de

uma

geografia

da

comunicação esteve sobre a distribuição espacial das instituições e
empresas de mídia, como na Alemanha na década de 1950, onde alguns
geógrafos estudaram a organização e a distribuição espacial da sedes dos
jornais

(STÖBER,

2006).

Já

na

década

de

1980,

outro

foco

foi

desenvolvido por geógrafos australianos, a partir de pesquisas qu e
buscavam compreender a relação entre os fluxos da informação e uma
determinada consciência espacial, buscando verificar a importância d o
espaço em matérias de televisão, examinando as informações espaciais
contidas nas mídias de massa (STÖBER, 2006).
Atualmente, um dos núcleos das pesquisas reside nos conteúdos de
mídia

e

suas

repercussões

espaciais,

ou

seja,

como

determinadas

mensagens, textos e imagens dos lugares operam e impactam na percepção
geográfica das metrópoles, das regiões e dos países (STÖBER, 2006).
O

nexo

entre

cidades

e

mídias

é

certamente

a

linha

mais

representativa do campo da “geografia de mídia”. Quando falamos em
geografia nesse âmbito, centramos nossa atenção nas relações e práticas
comunicacionais construídas e materializadas no contexto das cidades, ou
seja,

tratamos

comunicação.

de

uma

geografia

tipicamente

urbana

mediada

pela
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O entendimento das cidades nessa perspectiva comunicativa é
ampliado, uma vez que as cidades não se encerram como centro das
decisões e do poder que prevalece na leitura política, muito menos podem
ser reduzidas a um simples ambiente dos fluxos de capitais, como dita um a
interpretação econômica.
As cidades não são apenas expressão e materialidade resultantes das
forças econômicas e políticas. Elas são fundadas e compartilhadas no meio
social por imagens, sons, textos, ideologias, utopias e representações, que
têm nas mídias o seu suporte de emissão, circulação e recepção desses
fluxos de comunicação.
Aqui nos interessa o entendimento das cidades pelo viés da
comunicação, pois o nosso objetivo é desenvolver uma articulação teórica
que

estabeleça

relações

razoáveis

entre

a

esfera

dos

estudos

em

comunicação e a perspectiva acerca da espacialidade urbana, como form a
de identificar e ressaltar o campo, aqui denominado de “geografia d a
comunicação”.
Lucrécia Ferrara propõe uma associação entre espaço urbano e
comunicação.

A cidade então é interpretada como meio, a partir da sua

estrutura física, isto é, sua arquitetura e infraestrutura, como mídia, de
acordo com as representações e as imagens que lhe dizem respeito e como
ambiente de mediação, pois é nelas que se dão as relações sociais que vão
construir o espírito urbano (FERRARA, 2008).
Nessa leitura, as cidades são meio quando nos remetemos as suas
construções e edificações, são mídias no sentido que não existem cidades
que não possuam representações circulando no meio social e no imaginári o
das pessoas, e são ambiente, por ser o local de encontro e trocas sociais
que constituem o seu sentido. Ferrara explica o vínculo entre os símbolos e
ícones (imagens) da cidade com a noção de mídia, da seguinte maneira:
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A i magem é, portanto, a pri meira for ma de comunicação
entre a cidade e o usuário através dos seus ícones/
simbólicos que, j ustapostos ou não, são a primeira for ma
inteligí vel da arquitetura como códi go cultural.
(FERRARA, 2008, p. 46).

Para a autora, as imagens da cidade repercutem diretamente na forma
como

vemos,

experimentamos,

nos

apropriamos,

compartilhamos,

reproduzimos e significamos as cidades. As cidades, quando tratadas como
fenômenos da comunicação, são a maior experiência comunicativa da
humanidade (FERRARA, 2008).
Outro viés para a “geografia da comunicação” é formulado por Paul
Adams, a partir de uma tensão entre as noções de espaço e de lugar. O
espaço, nessa orientação, remete a padrões e fluxos. O lugar implica em
território, identidade, rotinas e privacidade.
O lugar está associado à produção de sentidos com os meios de
comunicação mediando esse processo, ao projetar as representações dos
lugares, entendendo a sua produção a partir das imagens nos noticiários d e
televisão por exemplo. O lugar é assim realizado pela comunicação.
Já o espaço, para o autor, está ligado a infraestrutura da comunicação
que é um elemento capaz de ligar vários espaços diferentes, com
implicações

sobre

esses.

É

expressão

desse

fenômeno

o

chamad o

encolhimento ou colapso do espaço, onde a comunicação, vista como fluxos
integra escalas geográficas distintas, pela possibilidade de emissão d e
ondas que transportam imagens, discursos, representações, sons e textos.
Assim,
comunicação,

espaço
pois

e
a

lugar

são

comunicação

condições

para

não

significado

espacialidade como suporte (ADAMS, 2009).

teria

o

fenômeno
sem

da
um a
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A fim de encontrar nós que conectem comunicação e espaço,
particularmente o espaço urbano, André Jansson vai propor uma análise
textural (textural analysis) para entendermos a materialidade da relação
entre espaço e mídia. Partindo da premissa de que a experiência urbana
alterna entre uma cidade definida por sinais, imagens, abstrações dos
planejadores urbanos – cidade conceito, versus uma caracterização mais
horizontal da cidade, onde essa se apresenta como uma imersão cultural a
ser desbravada e significada por caminhantes e navegantes urbanos –
cidade espessura.
A cidade espessura e a cidade conceito não devem ser consideradas
como entidades separadas, mas como duas dimensões que orientam a
experiência urbana: forma para a cidade conceito e significado para a
cidade espessura (JANSSON, 2006).
Jansson vai explicar o uso do termo. Textura é usada em sua análise,
a partir da etimologia, isto é, a partir de sua origem no latim, derivado d e
textere, que significa tecido (coisa) e textura (sentir o tecido). A textura é
o recurso utilizado para unir as duas dimensões do urbano, a imagem da
cidade (cidade conceito) e a experiência vivida na cidade (cidade
espessura).
A textura refere-se ao tecido comunicativo do espaço, ou seja,
permite compreender a interação mais estreita entre a cidade espessura,
somente decifrada pelo mergulho na cidade real, e a comunicação,
representada pelas imagens, símbolos, textos e memórias da cidade
conceito. As texturas urbanas acabam por ligar as imagens compartilhadas
das cidades com a especificidade da cultura local, pois essa é capaz de
captar a densidade comunicativa do espaço urbano (JANSSON, 2006).
Os estudos que vimos até aqui, concentram esforços no sentido d e
compreender as ligações entre comunicação e espaço geográfico, sendo
resultantes das recentes convergências entre estudos de mídia e estudos
urbanos, com geógrafos e urbanistas cada vez mais interessados nas

25

mediações das mensagens, e com os estudiosos da mídia atentos às
repercussões espaciais das praticas comunicacionais.
No próximo tópico continuaremos tratando da “virada espacial” nos
estudos de comunicação, contudo adicionando o componente das novas
mídias ao fenômeno. Isto é, assumindo a tecnologia como um diferencial na
relação entre espaço e comunicação, ao tratarmos da ideia de espaço d e
fluxos proposto por Manuel Castells, e ao buscarmos entender como se dão
as associações entre contexto local e mídias locativas 8.

1.3 Do espaço de fluxos às mídias locativas
Assumindo a noção de redes sistêmicas, Manuel Castells vai buscar
entender o sentido e a morfologia da sociedade contemporânea com base
nas, e sob a influência destas novas tecnologias da informação. A hipótes e
de

uma

sociedade

em

rede,

como

desdobramento

do

paradigma

informacional, é a proposta do autor para compreendermos a economia, a
política, a sociedade, a cultura, a comunicação, o espaço e o tempo na
atualidade. A sociedade em rede é o produto da intersecção entre a crise de
acumulação

capitalista,

desenvolvimento

das

no

início

tecnologias

da
de

década

de

informação

1970,
e

com

o

comunicação ,

principalmente a partir da revolução da microinformática na década de
1980.
Castells parte do axioma que a sociedade em rede é constituída a
partir de fluxos, isto é, fluxos de capital, de informações, de tecnologias ,
de imagens, de sons e símbolos. Ele define assim o espaço de fluxos:
“como a nova forma espacial característica das práticas sociais que
dominam e modelam a sociedade em rede. Para o sociólogo espanhol, ess e
espaço
8

é

“a

organização

material

das

práticas

sociais

de

tempo

O termo foi cunhado em 2003 por Karlis Kalnins, e é definido por André Lemos como um conjunto de tecnologias e
processos comunicacionais, cujo conteúdo da informação está diretamente associado a uma localidade.
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compartilhado que funcionam por meio de fluxos [...] ” (CASTELLS, 1999,
p.501).
Nessa perspectiva, o espaço urbano é transformado pelo paradigma
da tecnologia da informação, afunilando para uma abordagem que prima
pela interação entre a tecnologia, a sociedade e o espaço, com o espaço
tendo um papel central na organização do tempo na sociedade em rede. O
autor defende uma oposição dialética entre o que denomina de fluxos,
predominantes na sociedade atual, e lugares, que denotam um enraizamento
e um vínculo mais substancial com o espaço. O predomínio do espaço de
fluxos reconfigura o papel e as funções das cidades (CASTELLS, 1999).
Falamos em fluxos, tendo como pano de fundo o espaço urbano, para
introduzir às primeiras experiências com mídias locativas (locative mídia),
conjunto de tecnologias comunicacionais que se constituem e operam a
partir de um lugar específico, que foram desenvolvidas por artistas
inconformados com o uso passivo das novas tecnologias, sendo o termo
cunhado por Karlis Kalnins em 2003.
Para André Lemos, as mídias locativas são capazes de promover
relações, até então inéditas, entre os lugares e dispositivos digitais móveis,
pois “as mídias locativas são dispositivos informacionais digitais cujo
conteúdo da informação está diretamente ligado a uma localidade. Tratase de processos de emissão e recepção de informação a partir de u m
determinado local [...] ” (LEMOS, 2009, p. 1).
Compreender os lugares em associação com os fluxos de informações
é a condição base da noção de mídias locativas, já que essas mídias estão
acopladas

aos

lugares,

adicionando

e

processando

conteúdos

informacionais, de forma que os indivíduos, ao transitarem no espaço
urbano, passam a produzir e consumir informações. Atribui-se, assim, aos
lugares, uma condição relevante nos processos comunicacionais.
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Com as mídias locativas, os fluxos de comunicação e os lugares são
noções ou esferas que passam a ser compreendidos e combinados em
diálogo, uma vez que o “lugar deve ser visto como fluxo de diversa s
territorializações (sociocultural, imaginária, simbólica) + banco de dados
informacionais.

Espaços

visíveis

marcados

por

fluxos

invisíveis

de

informação circulando por redes invisíveis [...] ” (LEMOS, 2009, p. 1).
Assim, a ideia de mídia não pode ser dissociada de uma base
territorial, pois toda prática comunicativa ocorre sob o lastro do espaço, ao
mesmo tempo em que a semântica do espaço, isto é, a espacialidade, é
constituída por vozes, imagens, símbolos, corpos e representações que se
encontram na dimensão da comunicação, ampliando a noção de mídia para
“todo artefato e processo que permite superar os constrangimentos
infocomunicacionais

do

espaço

e

do

tempo.

Mídias

produzem

espacialização, ação social sobre um espaço. Mídias produzem lugares
[...] ” (LEMOS, 2009, p. 1).
A tipologia das mídias locativas proposta por Lemos é resultado de
uma observação e um levantamento dos principais projetos que vêm sendo
desenvolvidos nos últimos anos nas grandes cidades. A primeira das quatro
classificações é denominada de realidade móvel aumentada que aborda as
mídias locativas que processam informações sobre um determinado local,
deste que consumida e acessada por um dispositivo móvel, aumentando a
informação em tempo real.
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Figura 01. Projeto Columbia/MARS - Funciona como um sistema de informação que auxilia seus usuários a
encontrar lugares. Nele é possível adicionar informações aos locais da universidade. Fonte: Disponível em:
http://graphics.cs.columbia.edu/projects/mars/mars.html.

O projeto Columbia/MARS (Figura 1) é considerado um dos primeiro
exemplos de realidade móvel aumentada para ambiente externo (1996). O
usuário no campus da Universidade de Columbia (outdoor) pode ser
orientado e guiado através de usuários experts (indoor). Através dessa
mídia locativa o indivíduo pode relatar sua experiência com o lugar e o
usuário indor cria, edita e associa informações ao lugar experimentado,
estabelecendo um processo de comunicação sensível ao contexto.
O mapeamento e monitoramento do movimento no espaço urbano,
também através de dispositivos móveis, se apresentam como outra forma de
enquadrar as mídias locativas. O Google Latitude 9 (Figura 2), aplicativo
disponibilizado para aparelhos celulares e computadores, permite que
usuários adicionem e sigam pessoas pelos diversos lugares das cidades.
Assim, formando uma rede social georreferenciada em um mapa urbano,
capaz de monitorar os deslocamentos dos integrantes nos lugares.

9

Serviço que permite localizar pessoas e visualizar suas localizações através do Google Maps.
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Figura 02. Google Latitude – Exemplo de mídia locativa caracterizada pelo mapeamento e monitoramento do
movimento, onde um grupo de pessoas se propõe a serem monitoradas em seus deslocamentos sobre o espaço
urbano. Fonte: Disponível em www.google.com.br/latitude

Adicionar

informações

dos

lugares

em

mapas

digitais

ou

simplesmente navegar e localizar lugares específicos via dispositivos
móveis vai caracterizar a função definida como geotags para as mídias
locativas.
Diferente do Google Latitude (Figura 3), apesar de ser também um
mecanismo de geolocalização para dispositivos móveis como celulares e
notebooks, o Foursquare permite a produção e a inserção de textos com as
impressões e sugestões a cerca dos lugares que interagimos no cotidiano.
Isso não só diferencia os dois aplicativos, como é um salto em termos de
comunicação espacializada, pois uma memória dos lugares é formada de
baixo para cima, em regime de colaboração.
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Figura 03. Foursquare - É um exemplo da função geotags. Nesse aplicativo é possível escrever e
compartilhar as impressões e sugestões sobre os lugares. Disponível em: Fonte: http://foursquare.com

A função de geotags potencializa as mídias locativas, no sentido de
um dispositivo que é alimentado e reproduzido a partir de um modelo de
comunicação descentralizado e fortemente ancorado no espaço urbano.
Possibilita assim, a formação de um inventário de informações que só faz
sentido a partir do “mergulho” nos lugares.
Por último, anotações urbanas é a classificação que está relacionada
com o uso de celulares, palms 10, etiquetas RFID 11 ou bluetooth 12 para
conectar mensagens a lugares. Aqui as mídias locativas permitem anotações
eletrônicas,

em

certos

lugares

das

cidades,

que

são

acessadas

e

compartilhadas utilizando celulares por exemplo.
Outros projetos permitem que as pessoas adicionem informações a
um local utilizando QR Code 13 (Figura 4),

matri z ou códi go de barras

bidimensional que é lido por um software instalado em celulares, podendo
disponibilizar uma mensagem ou uma informação que crie sentido para o
lugar e que estará à serviço de outros transeuntes.

10

Computadores de bolso controlados pelo sistema operacional Palm OS.
Dispositivo de identificação automática através de sinais de rádio. Armazena dados remotamente.
12
Recurso que conecta e troca informações entre dispositivos como telefones celulares, notebooks e computadores.
13
Espécie de código de barras em 2D (bi-dimensional).
11

31

Figura 04. QR Code nas cidades - É um exemplo da função anotações urbanas em mídias locativas. Nesse
caso é possível adicionar e ler informações eletrônicas sobre um local utilizando um aparelho celular.
Disponível em: http://www.mobilepedia.com.br/cases/vespa-qr-code

Estes projetos de mídias locativas revelam um espaço urbano
fortemente

mediado

e

experimentado

por

novas

tecnologias,

o

qu e

certamente altera a forma como os indivíduos encaram e se apropriam do
contexto urbano. As mídias locativas são uma expressão da relação efetiva
entre

espaço

urbano

e

mídias,

pois

articula

fluxos

e

processos

comunicacionais de base digital com lugares específicos. Portando, com as
mídias vinculando-se a um lugar, fazendo a diferença na comunicação pela
possibilidade de uma relação mais intensa entre o espaço e as novas
tecnologias da comunicação.
Desta forma, os projetos de mídias locativas abrem a possibilidade
de uma materialidade empírica para os estudos que não dissociam
comunicação e lugares, uma vez que a comunicação mediada por esses
artefatos ampliam os processos de constituição de sentidos e significados
ao

espaço

urbano.

Esses

sistemas

permitem

uma

marcação

e

um a

personalização do ambiente urbano, através da inserção de conteúdos, n a
forma de textos, de mapeamentos e notificações, gerando uma comunicação
acoplada ao espaço.
Portando, vimos que os esforços no sentido de promover ligações
entre comunicação e geografia, aqui entendida como a “virada espacial” da
comunicação, são resultantes das recentes convergências entre estudos de

32

mídia e estudos urbanos.
No próximo capítulo, vamos no primeiro instante tratar da questão da
revalorização

do

espaço

como

categoria

de

análise

e

em

seguida

desenvolver a noção de território. Também realizaremos uma descrição d a
história da cartografia moderna e iniciaremos o tema do mapeamento
colaborativo na internet. Esse último o centro de nossas atenções nessa
pesquisa que se inicia.
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2

TERRITÓRIO, CARTOGRAFIA E MAPEAMENTO COLABORATIVO

2.1 Do espaço ao território
Uma perspectiva relacional na interpretação dos significados do
espaço na sociedade da informação remete-nos à questão do estatuto e da
legitimidade do conhecimento científico, colocado em debate por Françoi s
Lyotard. Vivemos em uma época marcada por uma crise dos referenciais
que balizaram a historia e o desenvolvimento das ciências e por uma
insuficiência das metanarrativas desenvolverem um sentido completo para
o mundo contemporâneo. Nas palavras de Lyotard, a ciência não é absoluta,
é um jogo em aberto, uma esfera não estabelecida a priori, onde o saber
não pode ser reduzido à ciência:
O saber em geral não se reduz á ciência, nem mes mo ao
conheci mento. O conheci mento seria o conj unto dos
enunciados que denotam ou descrevem obj etos,
excluindo-se todos os outros enunciados, e susceptíveis
de serem declarados verdadeiros ou falsos. A ciência
seria um s ubconj unto do conheci mento. Feit a também de
enunciados denotati vos, ela imporia duas condições
suplementares á sua aceitabilidade: que os obj etos aos
quais eles se referem sej am acessí veis recursivamente,
portando, nas condições de obser vação expl ícitas; que se
possa decidir se cada um destes enunciados pertence ou
não pertence à linguagem considerada como pertinente
pelos expertos. (LYOT ARD, 2004, p. 35).

Diante desse cenário de fragmentação, a construção de um discurso
científico a cerca do espaço é uma questão colocada em aberto, onde o
atual debate sobre a natureza do espaço é parte dessa reinvenção
epistemológica proposta por Lyotard. Nesse contexto, também é nítida a
presença de um processo de revalorização do espaço enquanto categoria d e
análise, o que nos leva, obviamente, a repensar essa dimensão.
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O espaço, como noção intrinsecamente associada à experiência da
vida humana, tratado por um viés relacional, tem o seu significado
subordinado a uma experimentação vivida pelos indivíduos. Para Henri
Lefebvre, esse é o espaço vivido, que denota o cotidiano das pessoas nos
lugares das cidades, envolvidas em diferentes comunicações que s e
adéquam aos lugares, em contraponto ao espaço representado, que é o
espaço pensado e materializado pelos profissionais do tema, como os
urbanistas e geógrafos que desenvolvem o planejamento das cidades
(LEFEBVRE, 1974 apud SOUZA, 2009).
Uma dialética socioespacial, que reafirme o papel do espaço na
teoria social crítica é a proposta de Edward Soja para compreender a
complexidade do espaço como vetor de construção da realidade. As
correntes historicistas, com base no materialismo dialético e histórico,
estabelecem e consolidam o tempo como o elemento primordial no
entendimento do mundo. A espacialidade, compreendida pelo autor com o
produto de uma relação social, é tida como um componente ativo n o
enquadramento da materialidade mundana visto que:
A espacialidade criada da vida social tinha que ser vista como algo
simultaneamente contingente e condicionador, como um resultado e
um meio da construção da historia – em outras palavras, como parte
de um materialismo histórico e geográfico, e não de um simples
materialismo histórico aplicado ás questões geográficas. (SOJA, 1993,
p. 74).

O

espaço,

no

materialismo

dialético

e

histórico,

foi

predominantemente tratado como um elemento inferior ao tempo. Nestas
abordagens, o tempo era quem realmente transformava o sentido dos
homens. Em outras palavras, era quem transubstanciava o mundo vivido,
era uma espécie de catalisador da história. Para o espaço restava o papel
de ser o cenário das transformações promovidas pelo tempo.
A presente reflexão a cerca da questão espacial expressa uma
revalorização do espaço como uma instância da sociedade, tão importante e
tão intensa quanto o tempo, de modo que, pensar tempo separado de espaço

35

é

incompatível

com

os

desafios

epistemológicos

da

atualidade.

A

abordagem da sociedade, na leitura de Milton Santos é marcada pelo papel
central do espaço e “isso significa que, como instância, ele contém e é
contido pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém e é
por ele contida [...] ” (SANTOS, 1992, p. 01).
Já o termo território, quando tratado do ponto de vista etimológico,
tem sua origem no latim, mais precisamente no termo territorium que
deriva do vocábulo terra. Atualmente, nos estudos acerca da problemática
territorial, a palavra território vem sendo historicizada em correlação com
a palavra terror, isto é, sendo associado ao terror de Estado (HAESBAERT,
2006). Um provável entendimento dessa genealogia, que vincula território
ao sentido de terror, nos remete as políticas de Estado que tem no
monopólio da violência o instrumento de fixação de suas fronteiras, bem
como a e implantação de suas leis e as regras de convívio social.
Nesta associação entre território e terror é possível constatar um
forte componente político, seja pela presença do poder do Estado, seja por
uma suposta apropriação desigual do território pelos diferentes grupos
sociais que dele participam. O significado político do território não é igual
para todos, uma vez que as relações de poder no domínio das sociedades
são múltiplas e assimétricas, resultando em apropriações distintas do
território (RAFFESTIN, 1993).
Este viés

político

afirma que as

configurações materiais

dos

territórios possuem um nexo com os interesses colocados em disputa na
esfera

política

da

sociedade.

Consequentemente,

a

constituição

do

território, no sentido da segregação e da delimitação de espaços específicos
para determinados grupos sociais seria um reflexo das relações desiguais
de poder (RAFFESTIN, 1993). Portanto, o componente político baseado
nas relações de poder é um elemento importante na análise do território,
visto que as relações que envolvem os indivíduos e os grupos sociais são
assimétricas.
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Os interesses pela manutenção e pela transformação do território
estão em disputa no seio da sociedade. Dessa forma, desconsiderar a
política na interpretação do território seria o mesmo que considerar a
sociedade como algo monolítico e sem conflito.
Na perspectiva cultural, ao território é dada uma ênfase axiológica e
menos carregada de uma funcionalidade objetiva, ou seja, o território é
visto como um valor construído através da mobilização de múltiplas
identidades compartilhadas e vividas coletivamente. Aqui a noção de
território prioriza a dimensão simbólica, onde o mesmo é o produto de uma
valorização por um determinado grupo humano (COSGROVE & JACKSON,
2003).
Os territórios existem, nessa interpretação, em uma relação direta
com o imaginário dos indivíduos que significam e ressignificam os lugares.
O território ganha significado através de quem nele frequenta e dele se
apropria por meio dessa relação socioespacial. Dessa forma, um território
fixado

por

um

determinado

grupo

social,

unido

sobre

determinada

identidade, pode não ser o mesmo território quando apropriado por um
coletivo humano que compartilha de valores diferentes.
As representações do território na perspectiva cultural nos permitem
interpretar o resultado das diferentes produções de sentido sobre os
lugares, sendo a interpretação dessas representações uma possibilidade de
acesso aos diversos significados culturais que um território pode ter
(COSGROVE & JACKSON, 2000).
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2.2 Cartografia: a história de uma relação entre a sociedade e o espaço

A cartografia pode ser analisada sob vários aspectos, a depender dos
referenciais e das prioridades estabelecidas por seus produtores. A partir
de uma elaboração mais funcional e objetiva, a cartografia preocupa-se
com a representação detalhada e objetiva do espaço geográfico. Para tanto ,
a cartografia desenvolveu e consolidou um conjunto de métodos de
construção de mapas, em sintonia com uma diversificada simbologia e
elaborações matemáticas que buscam uma aproximação mais real possível
dos lugares físicos (JOLY, 2007). Esse modelo de associação com o
espaço, que tem a cartografia moderna como expoente, atribui ao espaço
geográfico um valor econômico e político, de forma que a preocupação
central é mapear as riquezas do solo e demarcar as fronteiras entre as
nações.
A versão matemática da cartografia, sustentada em proporções
aritméticas e coordenadas geográficas que reivindicavam uma maior
precisão, foi hegemônica, ao considerarmos como seu ponto de partida o
ambiente das transformações do Renascimento. É nessa atmosfera de
transição com a mitologia feudal que a exatidão na representação do
planeta vai caracterizar a cartografia até os nossos dias (SANTOS, 2002).
A ambiência do Renascimento vai construir uma nova percepção e
uma nova experiência com o espaço. Esse fato, por sua vez, é fruto das
transformações na relação da sociedade da época com o espaço, ou seja, a
noção

de

espacialidade

vivida

no

feudalismo

vai

sofrer

alterações

significativas, logo provocando rebatimentos na forma de se elaborar os
mapas (HARVEY, 2002). Assim, o conceito de espaço baseado em práticas
espaciais coerentes com um determinado momento histórico vai ser uma
das muitas alterações ocorridas com o advento da modernidade.
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Isso significa afirmar que toda uma série de interpretações a cerca d e
fenômenos que se explicam a partir do espaço, incluindo as formas de
produzir e consumir mapas, deve ser repensada (HARVEY, 2002).
Ao considerar a mudança do conceito de espaço, isto é, a forma com
nos relacionamos com os lugares como uma das mais relevantes alterações
ocorridas com o advento da modernidade, David Harvey acredita que novas
práticas espaciais levam necessariamente a novas representações do espaço,
com o desenvolvimento de uma cartografia renovada que se descolava d o
mapeamento presente na era feudal. Sobre essa alteração no conceito de
espaço, Harvey fala que:
Sendo o espaço um “fato” da natureza, a conquista e organização
racional do espaço se tornaram parte integrante do projeto
modernizador. A diferença, desta vez, era que o espaço e o tempo
tinham de ser organizados não para refletir a glória de Deus, mas para
celebrar e facilitar a libertação do “Homem” como indivíduo livre e
ativo, dotado de consciência e vontade. Foi a essa imagem que
surgiria uma nova paisagem. (HARVEY, 2002, p. 227).

A cartografia moderna, como fruto das práticas espaciais de certo
momento histórico, tem na matemática e no estatuto científico os elementos
legitimadores

dessa

disciplina

como

um

campo

da

ciência.

A

matematização da cartografia, também, pode ser vista como parte da
revolução científica moderna, já que a matemática é uma linguagem, que
aliada ao método científico, qualifica e constrói uma visão do mundo a
partir da ciência.
A racionalização e a objetivação do espaço geográfico, baseada em
grandezas físicas e dimensões precisas nas elaborações dos mapas, vai ter
com

o

desenvolvimento

da

cartografia

moderna

a

possibilidade

de

representar qualquer lugar do globo terrestre (SANTOS, 2002). A expansão
do capitalismo e as

grandes navegações, no século XV,

direcionaram a

cartografia para a precisão topográfica, já que se constituía em uma
necessidade o detalhamento, físico e geográfico, das novas terras a serem
exploradas. Essa tradição cartográfica atribui ao espaço geográfico um
valor funcional, de maneira que o importante é “arrancar” as informações
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dos

lugares,

munidos

instrumentalidade,

pela

de

mapas

objetividade

que
e

se

pela

caracterizaram
pretensão

de

pela

fornecer

informações precisas a cerca do espaço geográfico.
Muito diferentes eram os mapas no feudalismo, pois expressavam
uma relação com o espaço diferente da cartografia moderna. Por não se
preocuparem com as noções de grandeza, refletida na ausência de escalas
cartográficas 14, os mapas feudais nos revelam uma espacialidade marcada
pelo sentido do lugar vivido, em que as relações com os lugares são mais
horizontais. Desta maneira, a precisão e a exatidão não são características
dos mapas no feudalismo, mesmo porque essa necessidade foi muito mais
uma construção do mundo moderno, através da invenção da latitude 15 e da
longitude 16 como coordenadas geográficas.

Figura 05. Cartografia medieval - Realçando os aspectos de um espaço vivido em detrimento de noções mais
precisas e objetivas do espaço. Fonte: HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2002.

O

espaço

representado

nos

mapas

feudais,

como

pode

ser

observado na ilustração acima, não possui o atributo da objetividade, de
forma que a interpretação está aberta e o significado do mapa é muito mais
uma responsabilidade do leitor do que de quem fez o mapa. A ausência de
uma geometrização, de uma simbologia padrão e uma uniformidade confere
14

A escala é a relação matemática entre as dimensões do objeto no real e as do desenho que o representa em um mapa.
A latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Mede-se em graus e varia entre 0º e
90º para norte ou sul.
16
A longitude é o afastamento, medido em graus, do meridiano de Greenwich a um ponto qualquer da terra. Vai de 0° a
180° para leste ou oeste.
15
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a esses mapas um caráter menos científico e matemático. Diante disto,
mesmo sem possuírem intenções artísticas, esses mapas estão muito mais
próximos de pinturas, que se propõem a uma contemplação, do que dos
mapas

como

conhecemos

hoje,

muito

embora

também

sejam,

com

legitimidade, as expressões cartográficas de uma época.

Figura 06. Mapas da França no século XVIII - Evidenciam uma racionalização e uma precisão com o espaço
geográfico mapeado. Fonte: HARVEY, David. Condição pós-moderna. Edições Loyola, São Paulo, 2002.

A

técnica

da

perspectiva

representação do espaço.

vai

ter

uma

grande

influência

na

A ideia da perspectiva foi primeiramente

desenvolvida pelas artes plásticas. Com a pintura em perspectiva, os
artistas anteciparam, por meio das telas, um movimento de transformação
na relação dos indivíduos com o espaço. Nos quadros em perspectiva é
evidente, mesmo que seja involuntária por parte do pintor, uma necessidade
de afastamento físico, do admirador da obra com a tela afim de que seja
promovida a leitura desta. Não obstante, em toda tela de pintura se faz
necessário um mínimo de ajuste na posição do leitor da obra. Na pintura
em perspectiva é fundamental este posicionamento físico, pois o ponto d e
interpretação ótimo é uma combinação da altura da tela e da posição do
olho do observador (WERTHEIM, 2001).
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Dessa forma, a evidência e a abrangência da técnica em perspectiva
nos remetem a uma relação do sujeito e do objeto, no sentido clássico do s
métodos científicos, ou seja, o indivíduo, para interpretar e formular um
juízo de valor sobre determinada obra de arte, o cientista moderno,
afastando-se e isolando-se do objeto para que essa contemplação adquira
valor. Assim, a arte, mais precisamente a pintura, torna-se um sinalizador
do

espírito

aproximações

da

modernidade,

com

o

mundo

que
real.

ao

lado

Douglas

das

ciências,

Santos

busca

analisando

as

essas

transformações vai afirmar que:
A percepção moderna do espaço nasce na esfera da
pintura, fruto da invenção da técnica da perspectiva e
do ponto de fuga. E nasce colada à geometr ização da
confecção do quadro, através do artifício de uma tela
de quadrículas interposta entre o modelo e a tel a
orientando a transpos ição e a simetria da pintura.
(SANTOS, 2002, p. 09).

Assim, a cartografia moderna tem como uma de suas marcas a
influencia do perspectivismo, revelado na disjunção entre o espaço a ser
fielmente representado e o usuário dos mapas que busca informações
detalhadas e precisas sobre determinada localização no planeta. Os lugares
a serem examinados por esse modelo de mapa são predominantemente
representados por uma leitura e uma interpretação vertical, ou seja, de cima
para baixo, por parte dos cartógrafos que iniciaram o movimento da
cartografia moderna.
Uma elaboração que possibilite uma interseção entre a cartografia e a
pesquisa em comunicação, necessariamente, terá que atribuir à cartografia
sentidos mais nobres que vão além da representação simples e pura d o
espaço geográfico. Para além do simples mapeamento físico do território, a
cartografia se apresenta como um código ou um espelho das formas d e
como uma sociedade interage com o espaço: “o mapa é um meio de
comunicação, mas aqueles que estão estreitamente ligados à mobilidade,
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tanto por trás do mapa (em sua fabricação) e na frente do mapa (no seu
uso) [...] ”

17

(ADAMS, 2009, p. 180).

A partir desses argumentos, o mapa pode ser visto como um a
“mídia”, no sentido amplo de meio ou via de representação de um a
informação, e como decorrência de uma análise que não reduz a cartografia
ao seu caráter instrumental, mas que também não subtrai a sua importância
na invenção de um mundo antes desconhecido. O importante é reconhecer
na cartografia, tendo os mapas como sua materialidade, a forma visível que
expressa uma determinada forma de associação dos indivíduos, seja de
forma individual ou coletiva, com o espaço geográfico. Nesse sentido, os
mapas podem ser revitalizados e adquirir novas possibilidades de leitura.
Os mapas como “mídias”, nos fazem refletir sobre as formas com que
uma sociedade, em certo momento histórico, produz, consome e circula
informações a cerca dos lugares. Os mapas apresentam os quatro elementos
de um sistema de comunicação, a saber: se constitui na representação
impressa ou digital de um determinado local; transporta uma mensagem
sobre os territórios que busca representar; produz informações sobre os
lugares projetados, e promove o consumo de informações acerca do espaço
desenhado (SHORT, 2003 apud LEMOS, 2008).

2.3 Por um mapeamento colaborativo
Uma das marcas da cartografia tradicional, aqui entendida como a
representação gráfica dominante do espaço geográfico e feita apenas por
especialistas,

é

a

ausência

de

dispositivos

que

permitam

um a

personalização dos mapas, seja em termos de sua elaboração, seja no
sentido do uso e da apropriação. Isto é perfeitamente compatível com um
modelo de representação do espaço que destinava seus conteúdos para um

17

Tradução do original: “The map is a communication médium, but one that is tied closely to mobility both behind the
map (in its making) and in front of the map (in its use).”
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público consumidor de informações, não cabendo as pessoas comuns
estabelecerem um contrafluxo de informações e uma relação mais abert a
com os mapas confeccionados.
Desta maneira, esses mapas configuraram-se como uma “mídia” que
destinava mensagens, no sentido de uma coletividade (receptores) que não
podiam emitir impressões e conteúdos acerca das mensagens, das imagens,
das representações e da ideologia difundida. Neste trabalho, denominamo s
essa forma de produzir mapas, isto é, que atribui ao cartógrafo profissional
a exclusividade na seleção do tema a ser representado, na escolha da base
topográfica utilizada, no recorte espacial estabelecido por meio da escala
adequada e na confecção do mapa, propriamente dito, como mapeament o
não colaborativo 18.

Figura 07. Mapa oficial da Bahia - É uma atribuição reservada apenas aos cartógrafos. Nesse exemplo não há
abertura para inserção de conteúdos por leigos. Fonte: Disponível em: www.sei.ba.gov.br/

Com o surgimento de dispositivos digitais de projeção do espaço
geográfico (Google Maps 19/ Google Earth 20/ Virtual Earth 21) no ambiente
da internet, percebemos uma possibilidade de alteração na relação das
pessoas comuns com os mapas, uma vez que esses dispositivos permitem
18

A partir de agora iremos usar os termos mapeamento oficial, tradicional, acadêmico, clássico e profissional como
ilustrações do mapeamento não colaborativo.
19
Serviço de visualização de mapas e imagens de satélite da Terra, gratuito na web, desenvolvido pela empresa Google.
20
Programa de computador desenvolvido pela empresa Google que apresenta um modelo do globo terrestre.
21
Serviço de visualização de mapas e imagens de satélite da Terra, gratuito na web, desenvolvido pela empresa
Microsoft.
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uma abertura da produção de mapas, nos termos de um mapeamento
temático, a partir de interesses e demandas específicas. Esses dispositivos
digitais de mapeamento possibilitam que um mapa temático seja produzido
por qualquer pessoa, com as mínimas habilidades técnicas exigidas n a
manipulação de um programa com esse fim (LIMA, 2010).
Dispositivos como o Google Maps (Figuras 8 e 9) permitem aos
usuários/produtores a inserção de vídeos, fotografias e comentários nos
mapas, possibilitando processos e vínculos com o espaço geográfico
diferentes dos constituídos pelos receptores massivos do mapeamento não
colaborativo. Desta forma, uma pessoa sem conhecimentos sofisticados d e
cartografia pode produzir e divulgar conteúdos de comunicação nessas
plataformas.
Vários são os assuntos levantados pelo mapeamento colaborativo,
como, por exemplo, denúncias de locais com poluição sonora, informações
acerca de sensores de velocidade nas vias públicas, indicações de locais
onde ocorreram crimes e delitos, recomendações de praias adequadas ao
banho,

zoneamento

da

qualidade

de

serviços

públicos

e

privados,

divulgação da rede de ciclovias das cidades e pontos de alagamento em
períodos de chuva nos centros urbanos, dentre outros (veremos exemplos
desses mapas nos capítulos 4 e 5).

Figura 08. Salvador no Google Maps - Onde percebemos uma forma de apropriação do espaço urbano,
através da colagem de fotografias e vídeos na interface gráfica do mapa. Fonte: Disponível em: Disponível
em: http://maps.google.com.br/
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Esse mapeamento, viabilizado por plataformas como o Google Maps,
ao mediar um tipo de relação com o espaço urbano, por temas menos
generalizantes, e ao permitir a adição de conteúdos informacionais na sua
plataforma, possibilita o desenvolvimento de um sistema com um fluxo de
informações descentralizado e personalizado, acerca dos lugares da cidade.
Esta abertura para uma espacialidade marcada pela experimentação
dos lugares, em detrimento de uma espacialidade contemplativa, é um a
característica

de

um

mapeamento

que

aqui

vamos

denominar

de

colaborativo. Esses novos dispositivos de representação e construção de
mapas colaborativos são uma possibilidade de renovação do mapeament o
clássico (não colaborativo), uma vez que ele remodela, mesmo que d e
forma embrionária e parcial, um padrão anterior de interação com o espaço,
ao mesmo tempo em que promove uma representação social do espaço
urbano, marcada pela fluidez e menos compromissada com o rigor e a
objetividade do mapeamento oficial (não colaborativo).
Os mapas construídos a partir da idéia de colaboração também
possuem um aspecto econômico, político e cultural. Contudo, esses
aspectos

são

diferentes

do

sentido

que

adquirem

no

mapeamento

tradicional, pois a dimensão econômica é centrada em seu valor de uso .
Aqui, o uso do mapa como mediação entre os indivíduos e o território é a
questão substancial. O valor está na apropriação de um dispositivo que s e
coloca como um elo entre o indivíduo e a materialidade do território e não
apenas na exploração econômica do território, como se faz no map a
clássico (não colaborativo) (LIMA, 2010).

46

Figura 09. Interface do Google Maps - Onde é demonstrado um exemplo de deslocamento, combinando
caminhada com transporte público, em Belo Horizonte (Brasil). Disponível em: http://maps.google.com.br

Em termos políticos, nos mapas colaborativos, não é central a idei a
de unidade territorial federativa, como nos mapas tradicionais, pois aqui o
que interessa são as escalas do território vivido e experimentado, ou seja, a
escala do bairro, da rua em que se mora, dos roteiros de deslocamentos que
se faz diariamente ou esporadicamente, da localização dos amigos, do s
lugares de convívio, como o espaço do trabalho, da escola, da praia que se
frequenta, dentre outras escalas do território efetivamente experimentado.
No que diz respeito à dimensão cultural, os mapas colaborativos
necessariamente não estão a serviço de um projeto de nação e não
representam um símbolo de unidade cultural e territorial, presente nos
termos em que se constitui o mapa tradicional. Nos mapas colaborativos, o
que interessa é a relação dos indivíduos com o lugar representado. É a
partir dessa relação de pertencimento que os indivíduos podem produzir
sentidos e significados para as apropriações. Estas se dão na escala do
lugar e não naquela da unidade territorial federativa do Estado.
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Figura 10. Mapa Sinal 3G - O tema é a qualidade do sinal 3G disponibilizado pelas operadoras de telefonia
celular. Nesse mapa qualquer pessoa pode produzir informações georeferenciadas a cerca desta prestação de
serviço. Disponível em: http://www.sinal3g.com.br

Como

já

discutimos,

uma

forma

de

articular

comunicação

e

territorialidade é entender os mapas como uma “mídia”, no sentido de uma
via de escoamento de múltiplas mensagens que não os reduz a suportes de
informações. Desta forma, os mapas colaborativos abrem a possibilidade de
uma materialidade empírica para os estudos que não dissociam as práticas
comunicativas abertas, colaborativas e participativas do lastro territorial. A
nosso ver, a comunicação mediada por mapas colaborativos potencializa as
possibilidades de produção de sentidos na ligação dos indivíduos com os
territórios já que essas representações permitem, pela primeira vez na
história dos mapas, uma marcação e uma personalização do território, po r
qualquer pessoa.
O

desenvolvimento

de

um

ambiente

colaborativo

com

fluxos

comunicacionais descentralizados, bidirecionais e personalizados, presente
nos mapas, se dá principalmente através da abertura para a escolha do tem a
a ser projetado e problematizado, através da escolha do enquadramento
geográfico do tema no uso da escala de representação do assunto e d a
escolha do local onde se deseja georreferenciar um determinado tema.
Podemos constatar que essas simples escolhas, como parecem ser em um
primeiro momento, são determinantes para a constituição de um regime
colaborativo de produção de mapas temáticos. Na tradição cartográfica,
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essas

eram

decisões

dos

especialistas,

cabendo

aos

leigos

apenas

consumirem de forma unidirecional as informações cartografadas.
Nesse

sentido,

o

valor

do

mapeamento

colaborativo

está

na

potencialidade de uma representação mais aberta e fluída dos lugares,
abrindo

caminho

para

uma

espacialidade

mais

relacional,

onde

os

indivíduos possam construir laços de pertencimento com os ambientes
territoriais. O mapeamento não colaborativo, historicamente, apresentou os
lugares como algo imanente, ou seja, como uma verdade revelada e
extraída por métodos científicos que a legitimavam para tanto, não
cabendo, aos não especialistas em cartografia, a elaboração de um mapa e a
escolha de um assunto a ser representado, muito menos abrir esse mapa a
conteúdos e participações externas.
Esta abertura para uma espacialidade marcada pela experimentação
do espaço, em detrimento de uma espacialidade contemplativa e a priori, é
uma das características do mapeamento colaborativo apoiado em bases
digitais. Portanto, falamos em uma dimensão territorial da cibercultura 22,
uma vez que os ambientes colaborativos desenvolvidos com base em mapas
digitais proporcionam o desenvolvimento de práticas comunicacionais que
giram em torno da produção de conteúdos a partir de demandas no espaço
urbano. Assim, proporcionando a possibilidade de conceber o ambiente
urbano de baixo para cima.
Desta maneira, como produto de práticas espaciais (de baixo para
cima) e comunicacionais (inserções de conteúdos) com o espaço urbano, os
mapas

colaborativos

devem

ser

compreendidos

como

“mídias”

que

articulam um tema-mensagem, muitas vezes alterado pelos seus receptores,
e os mapas não colaborativos como uma “mídia” que destina seu temamensagem, no sentido de uma coletividade (receptores) que não podem
emitir impressões e conteúdos a cerca dessas mensagens, imagens,
representações e ideologia difundida por esse mapeamento.
22

É o traço da cultura contemporânea marcado pelas tecnologias digitais. Advém de uma relação de trocas entre a
sociedade, a cultura e as novas tecnologias.
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2.4 Mapeamento colaborativo e funções pós-massivas
As novas tecnologias da comunicação, nessa pesquisa, são abordadas
na perspectiva das

possíveis

transformações

na representação

e na

produção de conteúdos acerca do espaço geográfico, pelo mapeamento
colaborativo. Deste modo, dispositivos como o Google Maps representam a
plataforma digital capaz de sustentar mapeamentos colaborativos qu e
mediam e possibilitam renovadas práticas comunicacionais com o espaço
urbano. Praticas comunicacionais são aqui entendidas como a possibilidad e
de produzir, consumir e fazer circular conteúdos de comunicação (imagens,
textos e áudios) sobre os lugares.
Os mapas ancorados nessas plataformas, a nosso ver, propõem um
olhar diferente para a comunicação com os lugares, uma vez que são
abertos à participação e à colaboração, algo impensável, enquanto fato real ,
no mapeamento tradicional.
Os estudos que se propõem a compreender o nexo entre as novas
tecnologias, a partir dos mapas temáticos abertos, e o ambiente de
colaboração presente na internet, são ainda pouco explorados diante da
efetiva

repercussão

desse

fenômeno.

Nesse

trabalho,

buscamos

compreender um pouco dessa relação, capaz de ampliar as associações
entre território e mídia.
A cultura contemporânea vai remeter à apropriação social da técnica
e da tecnologia um papel relevante na compreensão das transformações
espaciais e comunicacionais que estamos vivendo. A cibercultura é
moldada pelos princípios da liberação do polo de emissão, da conexão
generalizada em rede e da reconfiguração sociocultural (LEMOS, 2007).
Nessa ambiência, há uma verdadeira reconfiguração da indústria cultural
massiva pela liberação do polo da emissão, ou seja, pela possibilidade d e
emissão de conteúdos (imagens, sons, vídeos e textos) por parte dos que
antes eram tidos apenas como receptores das mensagens (LEMOS, 2007).
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A possibilidade de qualquer pessoa emitir e produzir conteúdos
comunicacionais em proporções antes nunca efetivadas é tão important e
quanto à conexão generalizada a internet, pois o que dá expressão e
substancializa a abertura do polo de emissão é a efetiva oportunidade das
pessoas se inserirem nos fluxos de comunicação a partir da perspectiva d a
emissão.

A

emissão

pode

ser

na

alimentação

de

blogs 23,

na

disponibilização de podcasts 24, no compartilhamento de arquivos via
sistemas peer to peer 25, na construção de sistemas colaborativos como os
softwares livres 26, e na produção de um mapeamento temático feito de
baixo para cima. Onde os indivíduos podem produzir um mapa a partir do
tema que melhor lhes convier.
A partir da liberação do polo da emissão, produzido pelas funções
pós-massivas, a lógica dos meios de comunicação de massa, caracterizada
pela centralidade em poucos emissores, estaria convivendo, hoje, com a
lógica dos meios pós-massivos que ampliam a função dos emissores e
receptores. Contudo, não se trata de um esgotamento da mídia clássica e
sim de uma renovação desta, mesmo com os meios massivos orientando-se
ora na centralidade da emissão, ora incorporando elementos pós-massivos
(LEMOS, 2007).
Tudo isso começa no meio da década de 1980, onde os meios de
comunicação vão segmentar seus produtos finais. O surgimento do
walkman e do videocassete já era um sinal deste novo momento, já que a
possibilidade de selecionar e reproduzir músicas, vídeos e filmes a partir
destes

equipamentos

criava

uma

personalização

do

conteúdo.

Dest a

maneira, trata-se já de uma alteração, mesmo que embrionária, da
padronização rígida da cultura de massa dominante até aquele momento .
Quanto ao rádio, este também se especializou como no caso das rádios

23

Um site que permite uma atualização continua a partir de acréscimos de artigos. Estes tem como foco um tema que
pode ser escritos por um número variável de pessoas.
24
É uma forma de publicação de arquivos de mídia digital (áudio, vídeo ou foto) pela internet.
25
É um sistema caracterizado pela descentralização das funções na rede, onde cada nodo realiza tanto funções de
servidor quanto de cliente.
26
Qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem restrições.
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temáticas, sejam elas dedicadas a um determinado estilo musical ou a um
tema específico. Já a televisão experimentou esta reestruturação com a TV
a cabo que possibilitou a ampliação do espectro da programação e permitiu
a personalização do consumo pelo pay per view 27 (CASTELLS, 1999).
A partir dessa protorrevolução das mídias tradicionais, estavam
lançadas as bases para as funções pós-massivas em comunicação que são
centradas na possibilidade de qualquer indivíduo produzir e emitir
conteúdos de comunicação (imagens, áudios, vídeos e textos), A hipótese
das funções pós-massivas não pode ser focada no dispositivo ou no artefato
digital, e sim na capacidade que uma determinada mídia tem em alterar o
papel do emissor e do receptor, ou seja, de fazer do antigo receptor um
produtor de conteúdos e de qualquer um emissor, a partir de um fluxo
bidirecional das mensagens (LEMOS, 2007).
Essa abertura parcial na década de 1980, uma espécie de contraflux o
à mão única da mídia de massa clássica, pode ser considerada como os
primórdios do fenômeno de liberação do polo de emissão. Ou seja, com
todas suas repercussões, a liberação do polo de emissão tem uma
genealogia anterior ao fenômeno da popularização da internet, ampliando
em suas possibilidades o impacto e o alcance pela rede mundial d e
computadores.
Com o advento das mídias digitais e a popularização da internet,
vamos ter por completo o cenário para uma intensificação do circuito da
produção, da circulação e do consumo das informações. Deixando mais
nítidos os aspectos de transformação com o sistema massivo anterior, j á
que a possibilidade de digitalização de textos, vídeos, imagens e sons,
associada ao incremento e multiplicação das conexões ponto a ponto entre
indivíduos, as novas mídias digitais vão cunhar um novo ambiente marcado
pela liberação do polo de emissão, pela personalização dos conteúdos e
pelo fluxo bidirecional na produção de conteúdos (LEMOS, 2007).
27

Nome dado ao sistema no qual as pessoas podem adquirir uma programação específica, comprando o direito a assistir
a determinados eventos, filmes ou outros programas.
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Abordando os mapas colaborativos pelo viés da comunicação,
verificamos que esses dispositivos apresentam características e funções
pós-massivas, uma vez que se estabelecem a partir da produção e do
consumo de conteúdos informacionais descentralizados e personalizados
em seus domínios. Esses mapas são construídos coletivamente pela
alimentação de conteúdos por parte de seus colaboradores/usuários.
Chamamos

de

práticas

pós-massivas,

nos

mapas

colaborativos,

a

personalização e a descentralização dos fluxos de informação a partir da
inserção e da produção de textos, vídeos e fotografias que se remetem ao
tema mapeado, bem como anotações sobre determinados locais onde a
possibilidade de qualquer pessoa produzir e consumir conteúdos sejam uma
realidade efetiva.Vemos aqui os tres princípios (LEMOS, 2007): liberação
da emissão, conexão (colaboração) e reconfiguração (da cartografia).
Esses mapas oferecem a possibilidade de uma representação mais
aberta e mais fluída dos lugares, abrindo caminho para um mapeament o
mais

navegacional,

onde

os

indivíduos

possam

construir

laços

de

pertencimento com o território urbano desenvolvendo uma espacialidade a
partir de fluxos de comunicação descentralizados e horizontais. Esta
abertura para uma espacialidade marcada por práticas comunicacionais pósmassivas, no consumo e na produção de informações vinculadas em mapas,
é uma das características de um mapeamento feito a partir de uma rede d e
colaboração articulada em bases digitais de representação gráfica do
espaço.
O fenômeno de liberação do polo de emissão é marcado por esta
alteração na lógica do consumo de massa, onde os mapas tradicionais são
marcados por uma rigidez na produção e na distribuição de suas
mensagens. A ideia predominante é a de um receptor massivo em um
modelo de mapeamento com poucos produzindo informações e muitos
consumindo os conteúdos representados nos mapas (mídias de massa). A
ideia de um mapeamento massivo e não colaborativo está perfeitamente
alinhada com a noção de consumo, de circulação e de produção d e
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conteúdos (imagens e representações do território hierarquizadas) em fluxo
unidirecional feito de cima para baixo: a cultura de massa.
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3 OS MAPAS PELA ÓTICA DO GOOGLE MAPS

3.1

O Google Maps: rupturas, continuidades e potencialidades na
representação do espaço geográfico
O Google Maps tem seu início vinculado ao Google Earth, que por

sua vez teve como embrião o programa Earth Viewer, desenvolvido pela
empresa Keyhole, adquirida pela Google em 2004. O Google Maps oferece
uma plataforma em aberto, onde não é exigido um cadastramento ou
cobrança de taxas de acesso para usuários sem fins comerciais.
Elaborado a partir de fotografias de satélite e mapas de ruas que se
hibridizam na tela do computador, essa ferramenta disponibiliza imagens
das grandes cidades do planeta e avança nas médias e em algumas pequenas
urbes, permitindo uma navegação detalhada nas paisagens urbanas.
O Google Maps, apesar de compartilhar as imagens com o Google
Earth, é um sistema mais carregado de dispositivos operacionais na
visualização de pontos nas cidades, na construção de rotas, na elaboração
de mapas temáticos e na criação de anotações e inserções de textos, sons,
fotografias e vídeos, além de não ser necessária a instalação de softwar es
para a navegação em computadores (LIM A, 2008).
A possibilidade de interagir virtualmente com os lugares através dos
mapas é potencializada com os recursos de inserção de vídeos do You
Tube 28, com a adição de fotografias dos lugares percorridos e com a
navegação em 3D para algumas localidades, dentre elas São Paulo e Rio de
Janeiro,

no

Brasil.

O

passeio

por

cidades

utilizando

o

recurso

tridimensional é possível pelo desenvolvimento recente de uma camad a

28

É um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital.

55

denominada Google Street View 29 (Figura 12) que adiciona e amplia a
penetração nos lugares.

Figura 11. Rio de Janeiro no Google Maps - Onde é possível sobrepor as imagens de satélite ao traçado das
ruas. Criando uma imagem híbrida da cidade. Fonte: Disponível em: http://maps.google.com.br

A nosso ver, todos esses recursos computacionais potencializam o
desenvolvimento

de

apropriações

e

envolvimentos

com

os

lugares.

Contudo, isto não representa uma garantia de uma relação de pertencimento
mais intensa com os espaços navegados. Trata-se apenas uma janela que s e
abre para determinados locais, que na maioria das vezes já temos alguma
espécie de relação e compromisso. O que constatamos é que, na maioria das
vezes, os usuários de mapas virtuais acessam lugares e cidades que j á
fazem parte de um inventário pessoal de locais e roteiros, alguns com o s
quais já existe contato efetivo e outros que se encontram na possibilidad e
de um dia serem de fato conhecidos.
Assim, quando falamos em produção de sentidos navegando em
mapas virtuais. Essa afirmação é baseada em uma materialidade efetiva da
interação dos indivíduos com o espaço geográfico, tendo o mapa como
mediador e não apenas pelos recursos técnicos estabelecidos a priori por
esses mapas. Portando, o Google Maps pode ser entendido como um
ambiente informacional que pode ampliar as formas como nos relacionamos
com os lugares, geralmente locais que já temos algum nível de contato,
29

É um recurso do Google Maps que disponibiliza vistas panorâmicas na horizontal e na vertical e permite que os
usuários vejam partes de algumas cidades do mundo ao nível do solo.
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pela possibilidade de produzir e consumir informações anexadas ao espaço.
O Google Maps permite uma marcação e uma personalização do
espaço urbano por meio da elaboração, produção e divulgação de mapas
temáticos que não são ofertados pelo mapeamento oficial.

Figura 12. Google Street View – Projeção da Avenida Paulista na região do museu do Masp, São Paulo,
onde é possível acessar os lugares na dimensão 3D.Fonte: Disponível em: http://maps.google.com.br

O uso do Google Maps representa uma descontinuidade na troca de
informações das pessoas com as paisagens dos lugares, visto que ess e
dispositivo inverte o sentido do mapeamento oficial marcado pela propost a
de objetividade e pelo fechamento do significado dos locais representados.
Esta abertura para uma espacialidade marcada pela navegação digital
nos mapas das cidades, ancorada na experimentação concreta dos locais e
na

possibilidade

efetiva

de

produzir

e

divulgar

conteúdos,

é

um

contraponto à proposta de espaço hermético do mapeamento acadêmico.
Trata-se de algo inovador, pois a cartografia, no seu sentido clássico,
denota um padrão de relação com o espaço caracterizado pela precisão,
objetividade, funcionalidade e rigor matemático, bem diferente da proposta
de fluidez, flexibilidade e menor compromisso com a rigidez no traço e no
trato com o espaço vivido (LIMA, 2008).
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Uma análise que busque relações entre o que aqui denominamos d e
mapeamento oficial e a plataforma do Google Maps revelará elementos d e
continuidades e de rupturas com a forma clássica de se produzir mapas. A
cartografia acadêmica é a forma de pensar, produzir e distribuir mapas que
denominamos

como

não

colaborativa

nos

primeiros

capítulos

dess e

trabalho, ou seja, o mapeamento centrado na figura do especialista em
cartografia que define o que merece ser cartografado e a escala de
enquadramento do tema mapeado, além de reivindicar a legitimidad e
cientifica do seu trabalho (LIMA, 2008).
Comparações entre o mapeamento tradicional e o Google Maps
compõem

um

esforço

mental

que

se

concentra

na

dimensão

de

possibilidades de uso, de apropriações, de operação e construção d e
sentidos, visto que, no sentido epistemológico, quero dizer enquanto
ciência, não cabe comparações entre essas duas formas de produzir mapas.
Isso se deve ao fato do Google Maps não estar totalmente amarrado a um
engessamento científico na representação dos lugares.
Nesse sentido, o valor do Google Maps está na capacidade de ser
apropriado como uma base que desenvolve e sustenta um modelo d e
mapeamento

lateral

ao

mapeamento

acadêmico.

Potencializando

a

confecção de mapas por qualquer pessoa, e com temas que dialogam com
procuras e necessidades específicas, abrindo caminho para um mapeament o
feito por baixo, onde não é exigido dos indivíduos um domínio das técnicas
cartográficas.
A cartografia oficial exige de seus usuários um conhecimento
mínimo para a interpretação de seus mapas, alguns desses pré-requisitos
são: o entendimento das proporções na representação por meio da noção de
escala cartográfica, uma ideia do que sejam as curvas de nível, 30 para
compreender as irregularidades dos terrenos, uma razoável noção d e
longitude e latitude para entender a localização de determinada porção d o
30

A curva de nível serve para identificar e unir todos os pontos de igual altitude de certo lugar.
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globo terrestre, e um razoável domínio do conjunto de legendas para
reconhecer a presença de objetos naturais e artificiais, como rios, lagos,
barragens, vegetação, estradas, ferrovias, centros urbanos, dentre outros.
Desta forma, os mapas, sejam eles topográficos 31 ou temáticos 32, possuem
um caminho para tradução e leitura rigorosas. Apesar de num primeiro
momento parecerem de fácil leitura, têm seu entendimento completo
condicionado a uma alfabetização cartográfica mínima, que em muito s
casos não se faz presente.
O nosso esforço de construir uma comparação entre a cartografia
oficial e os mapas produzidos no ambiente do Google Maps é muito mais
uma tentativa de pontuar o aspecto da apropriação de um dispositivo e suas
repercussões sobre as construções de significados para os lugares, do qu e
uma tentativa de verificar diferenças conceituais e metodológicas.
O objetivo é compreender as especificidades entre os possíveis usos
e apropriações do Google Maps e suas potencialidades na manifestação de
relações renovadas com o espaço urbano, como no exemplo dos mapas
colaborativos. Dessa forma, acreditamos que a leitura do espaço no mínimo
é diferente, em ambientes digitais de representação do espaço como o
Google

Maps,

quando

comparado

às

representações

clássicas

do

mapeamento oficial.
A primeira ruptura que o Google Maps estabelece com a cartografia
clássica impressa é a sua plataforma digital, produzindo grandes diferenças
na

leitura

e

nos

usos

desses

dois

sistemas.

A

ambiência

digital

instrumentaliza o Google Maps com uma capacidade de navegação nunca
visto antes na representação do espaço, mesmo se considerarmos as
inovações que a cartografia digital desenvolveu nos últimos tempos.

31
32

Mapas construídos para determinar as medidas de área, localização, orientação e as variações no relevo.
São mapas utilizados para representar temas econômicos, sociais, ambientais e históricos. São construídos a
partir de um mapa topográfico.
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A

navegação

no

ambiente

do

Google

Maps

vai

permitir

a

transgressão de um dos mais importantes pilares da cartografia que é a
escala cartográfica. A localização e o passeio pelos lugares subtrai a
necessidade de um conhecimento a priori e rigoroso do que sejam as
proporções métricas na representação do espaço geográfico, quero dizer na
escala cartográfica. Muito embora a opção da escala esteja presente nos
mapas feitos com essa ferramenta, a sua ausência não inviabiliza a
interpretação, como na cartografia impressa. Pelo contrário, materializa a
possibilidade de verdadeiros mergulhos nas imagens disponibilizadas.
Essa navegação, estabelecida por aproximações e recuos nas imagens
das áreas e nos mapas das ruas, que na verdade são manobras com as
escalas, sem a necessidade desse conhecimento como pré-requisito, vão
criar uma sensação de “imersão” em um mar de imagens urbanas a serem
exploradas. Estabelece-se assim, fluxos e “mergulhos” em paisagens e
lugares que atendem a expectativas específicas de nossa relação com o
espaço. É como se pudéssemos comprimir e descomprimir as cidades que se
apresentam para nós, pois manipulamos a escala que enquadra a nossa
visão dos locais apenas com movimentos sobre o mouse dos computadores
(LIMA, 2008).

Figura 13. Google Maps e escala – Avanços e recuos viabilizados pela navegação. Aqui avançamos na escala
pela cidade de São Paulo: Disponível em: http://maps.google.com.br
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Outra condição que difere o Google Maps da cartografia tradicional é
o fato deste suavizar a necessidade de um conhecimento das coordenadas
cartográficas, latitude e longitude, uma vez que o programa permite
flexionar as escalas. Isto torna a localização dos lugares em relação ao
planeta, uma ação manual no computador. Dissemos que essa ruptura é
parcial, pois somente o manuseio da escala não é capaz de localizar com
precisão, como fazem as coordenadas geográficas, os lugares que estamos
visualizando no computador (muito embora uma das características do
Google Maps seja a de desprezar certas noções de precisão e exatidão).
As legendas que se apresentam como um conjunto de símbolos
preestabelecidos,

necessário

ao

entendimento

e

à

representação

cartográfica clássica, já que demarcam as características físicas nos mapas
topográficos e viabilizam a leitura dos mapas temáticos, também têm sua
importância minimizada nas telas do Google Maps. Nesse ambiente, a
representação é direta, por fotografias de satélites, não sendo necessári a
uma intermediação gráfica rigorosa para se reconhecer uma rodovia, um
rio, uma edificação, um aeroporto ou um aglomerado urbano.
A fotografia permite um reconhecimento quase que imediato das
características dos locais, ainda mais quando já possuímos uma relação
com esses. Contudo, não é o elemento fotográfico em si e isoladamente que
viabiliza tais processos.

É o processo de navegação em meio digital,

articulado com a imagem fotográfica aérea que permite os movimentos de
avanço e retorno na escala dos lugares que tornam o Google Maps um
avanço na representação dos lugares.
A navegação no domínio do Google Maps pode ser comparada a uma
imersão no espaço urbano, uma vez que os níveis de interatividade
proporcionados principalmente pela flexibilidade no uso da escala e no uso
de imagens aéreas promovem uma espécie de reacoplamento dos usuários
aos trajetos, ruas, espaços públicos e privados que alimentam a experiência
diária nas cidades.
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O que constatamos é que as tentativas de representação do espaço,
em

tempos

de

Google

Maps

e

de

mapeamento

colaborativo,

vêm

desmobilizando a rigidez do mapeamento acadêmico, que em certas
ocasiões asfixia a construção de significados contingentes e provisório s
para os lugares, pelo menos quando se fala em mapas produzidos sob
colaboração. Logo, estamos tratando de uma representação flutuante, que é
acionada por demandas de localizações específicas e necessidades de
mapeamento que não remetem aos temas clássicos da cartografia.
No próximo capítulo iremos apresentamos a nossa tipologia para o
mapeamento

colaborativo.

Nessa

destacaremos

os

aspectos

mai s

representativos do fenômeno, ordenando os mapas de acordo com a escal a
geográfica utilizada e quanto ao tema proposto. Também, destacamos a
presença de blogs, fóruns e redes sociais (ferramentas colaborativas), bem
como as possibilidades de inserção de textos, imagens e sons (dispositivos
multimídia). No entanto, queremos pontuar que a nossa classificação para
os mapas colaborativos é ancorada, apenas, na escala geográfica de
abordagem e no tema desenvolvido, muito embora seja apresentada uma
análise que diz respeito a elementos de navegação, acesso, criação e
autenticação de postagens.
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4. UMA TIPOLOGIA PARA O MAPEAMENTO COLABORATIVO

Na cartografia acadêmica cabe apenas ao cartógrafo a definição dos
temas que possuem status para ser mapeados. Desta forma, é reproduzido
um regime de autenticação dos assuntos que merecem uma representação
cartográfica. Uma espécie de filtro, que legitima e confere exclusividade
ao papel do profissional em cartografia.
No

mapeamento

colaborativo,

qualquer

pessoa

pode

acessar,

construir e participar de um mapa, com seus roteiros, lugares e temas de
preferência. Nessa forma de fazer mapa, é possível uma personalização do s
conteúdos, pela inserção de conteúdos comunicacionais (textos, áudios e
imagens). O espaço privilegiado desses mapas reside na internet e a sua
abertura se constitui a partir de interesses e demandas específicas, ou seja,
temas que não são abordados pelo mapeamento clássico.
Diante da multiplicação do numero de mapas colaborativos, da
diversidade de temas tratados e do uso de escalas variadas, dentre outros
aspectos, é que estamos propondo uma tipologia para essa forma de
mapeamento. A nossa proposta de classificação desses mapas será realizada
a partir de um levantamento e uma análise de cinquenta (50) experiências
de mapeamento colaborativo 33. A maioria desses projetos encontra-se no
Brasil, muito embora exista na nossa pesquisa iniciativas que vêm de
países como Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Holanda, Polônia e
Quênia.
A nossa tipologia atende uma necessidade de compreensão mais
robusta do fenômeno do mapeamento “aberto” a partir de suas diferentes
características. Esses mapas apresentam enquadramentos dos temas em
diferentes percepções pelo uso de diferentes escalas geográficas, alguns se
33

Ver na conclusão do trabalho (paginas 112, 113 e 114) o quadro com a lista e a caracterização completa dos mapas utilizados
nessa pesquisa.

63

dilatam para comunidades na internet, outros apresentam a possibilidade de
inserção de conteúdos áudio-visuais, um número menor exige cadastro para
realizar postagens e poucos possuem aplicativos que permitam inserções de
conteúdos apenas por telefones celulares.
Para se produzir um mapa colaborativo devemos, em primeira mão,
escolher uma base cartográfica que disponha de informações a respeito d a
superfície onde pretendemos representar o tema. É o que se chama n a
cartografia acadêmica de mapa-base, ou base cartográfica.
No mapeamento colaborativo há um predomínio quase que absoluto
do Google Maps como plataforma ou base cartográfica (por isso a análise
em detalhe no capítulo anterior). Essa base, diferente da cartografi a
tradicional, não precisa fornecer indicações precisas sobre os constituintes
do terreno como a natureza dos solos, os aspectos geomorfológicos ou as
caracterizações geológicas.
Em termos de cartografia oficial, os mapas temáticos são construídos
a partir de um mapa base. Esse mapeamento por temas traz informações
específicas de determinadas regiões, como os tipos de vegetação, a
distribuição dos climas, a configuração das populações, dados sociais e
aspectos econômicos, entre outros (ROSA, 2004).
Dessa forma, os mapas colaborativos são um tipo específico de
mapeamento temático que não recorrem a um mapa-base rigoroso e preciso
para a produção de seus títulos. São temáticos porque são produzidos em
cima de temas e precisam de um mapa-base para sua projeção.
No mapeamento temático colaborativo, o relevante é produzir
conteúdos que estejam apoiados na materialidade do espaço geográfico.
Contudo, com bases cartográficas que ofereçam recursos de produção e
inserção de textos, comentários e resenhas que caracterizem o mapa como
um ambiente colaborativo.
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Assim, os mapas somente podem ser enquadrados como colaborativos
(aqui entendidos como um tipo específico de mapeamento temático) se
forem desenvolvidos a partir de uma plataforma que promova a abertura à
participação de qualquer pessoa, na produção ou manutenção do mapa, po r
meio de inserção de conteúdos que remetam ao tema trabalhado. O map a
temático colaborativo, apesar de desprezar a objetividade quando se fala d e
base cartográfica, é totalmente dependente de uma plataforma eletrônica
que

apresente

dispositivos

de

interação

como

envio

de

anotações,

comentários de postagens e remessa de imagens, além de representar a
topografia dos lugares. Essa plataforma na maioria dos projetos é
representada pelo Google Maps.
No tocante à criação, a experiência colaborativa na produção de
mapas é feita por iniciativas individuais e/ou coletivas. Quando uma pessoa
faz um mapa de forma isolada, geralmente busca roteirizar no espaço
caminhos e pontos que atendem as suas necessidades e vontades. Essas
demandas individuais, algumas vezes, se espalham no ambiente da internet
e promovem coesão de diferentes pessoas que buscam o mesmo tipo de
informação georreferenciada.
Foi assim que se promoveu e ganhou visibilidade na rede o Mapa da
Coxinha 34 (Figura 14) feito com o objetivo de mapear restaurantes, bares e
lanchonetes, na cidade de São Paulo, que tivessem uma qualidade superior
desse salgado. Outro caso de iniciativa pessoal é o Mapa Twitteratura 35 que
foi construído a partir de uma pesquisa de mestrado em letras, isso é, em
determinada fase dessa pesquisa foi proposto um mapa que aponta-se as
iniciativas literárias que utilizavam o Twitter 36como ferramenta.
Iniciativas como essas crescem na internet, agrupando pessoas e
ganhando representatividade e visibilidade. Hoje, esses dois mapas são
totalmente abertos e qualquer pessoa pode adicionar novos pontos que
34

maps.google.com/
maps.google.com/
36
É uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de
outros contatos (em textos de até 140 caracteres).
35
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vendem boas coxinhas e lugares onde as pessoas fazem literatura a partir
do Twitter, além de concordar ou não com as anotações já produzidas
nesses mapas.

Figura 14. Mapa da Coxinha - Em São Paulo é resultado de uma iniciativa pessoal que agrega amantes desse
tipo de comida. Fonte: Disponível em: http://maps.google.com.br

Contudo, as iniciativas coletivas superam as pessoais, em termos de
criação desses mapas na internet. Atualmente os coletivos, com e sem
vínculos institucionais, são os responsáveis pela produção do maior volume
de mapas com efetiva penetração na internet. Muitas vezes, a elaboração
inicial do mapa é realizada por um grupo de indivíduos que se encontram
vinculado a associações, empresas de tecnologia da informação, jornais,
sites de rádios, grupos de direitos humanos, ONGs, grupo de pesquisas
acadêmicas, dentre outros.
Queremos destacar que nessa análise partimos do processo inicial de
elaboração: quando o mapa é pensado, produzido e disponibilizado pela
primeira vez na internet. Essa ressalva é importante para esclarecer qu e
não estamos, nesse momento, falando do mapa já disponibilizado e
apropriado na internet, pois depois de lançados eles somente têm sentido se
compartilhados e mantidos coletivamente.
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4.1 – O enquadramento do fenômeno: a classificação quanto a escala
De uma forma geral, quando falamos em escala cartográfica nos
mapas, estamos recorrendo a ideia de que há uma proporção matemática,
isto é, uma relação numérica entre o mapa e a realidade representada. As
grandes escalas são as que reduzem menos o espaço desenhado no mapa,
permitindo um maior detalhamento dos elementos presentes. Já as escalas
pequenas são usadas para representar grandes regiões, pois diminuem o
detalhamento da superfície em questão (ROSA, 2004).

Global
Nacional
Escala

Regional
Urbana

Figura 15. A classificação quanto a escala – No mapeamento colaborativo o que vale é a percepção do
fenômeno (escala geográfica).

A ideia de escala geográfica, bem diferente da noção de escala
cartográfica,

não

vai

se

concentrar

em

relações

numéricas.

Nesse

entendimento de escala, o que vale é a forma de perceber o espaço e
produzir sentido sobre esse. Para Iná Castro, a escala geográfica é qu e
confere visibilidade ao fenômeno, pois o que constitui o fenômeno é a
apropriação e a percepção dos indivíduos, e não um raciocínio matemático
que reduz a compreensão. Para melhor entender a questão a autora nos diz
que:
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A escala é, na realidade, a medida que confere
visibilidade ao fenômeno. Ela não define, portando, o
nível de análise, nem pode ser confundida com ele, estas
são noções independentes conceitual e empiricamente.
Em síntese, a escala só é um problema epistemológico
enquanto definidora de espaços de pertinência da medida
dos fenômenos , porque enquanto medida de proporção ela
é um problema matemático. (CASTRO, 2005, p. 123).

Figura 16. Mapa I Just Made Love - Exemplo de mapa colaborativo em escala global. Nele as pessoas
indicam em qualquer lugar do planeta os lugares onde fizeram sexo. Fonte: Disponível em: http://
www.ijustmadelove.com

Nos mapas colaborativos a escala cartográfica não é algo fixo como
no mapa impresso, muito embora existam mapas digitais que não são
colaborativos e são flexíveis na manipulação da escala cartográfica. No
mapa temático colaborativo, em virtude dos recursos da plataforma
utilizada, a escala é determinada pela percepção do tema mapeado pelo
produtor/usuário. Aqui não existe uma preocupação numérica com a escala.
O que interessa é a visibilidade e a apropriação a cerca do fato a ser
mapeado. O tamanho do mapa, portanto, está de acordo com a percepção da
extensão territorial que se tem do fenômeno.
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Figura 17. Mapa Eleitor 2010 - Configura-se como um mapa nacional de acordo com a escala geográfica.
Esse se propõe a mapear as fraudes eleitorais no território brasileiro. Fonte: Disponível em: http://
www.eleitor2010.com

Diante do nítido desalinhamento do mapeamento colaborativo com a
noção de escala cartográfica (afinal, ninguém recorre a um mapa desses
buscando saber o tamanho da escala), propomos uma classificação de
acordo com a escala geográfica (Figura 15). Os tipos de mapas por essa
tipologia seriam: globais, nacionais, regionais 37 e urbanos. Logo, revelando
o nível de percepção dos temas mapeados e desprezando grandezas qu e
relacionam as medidas no mapa com o tamanho do terreno (escal a
cartográfica).

Figura 18. Mapa Wi-fi Salvador – Quanto a escala trata-se de um exemplo de mapa urbano. Esse destaca os
pontos wi-fi na capital baiana. Fonte: Disponível em: http:// www. blog.ufba.br/wifisalvador
37

Mesmo sem encontrar, em nosso levantamento, exemplos de mapas que se ancorem em regiões (como uma região
metropolitana ou uma região brasileira), defendemos essa classificação por ser totalmente possível um mapa se
enquadrar nessas condições.
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Os mapas globais são os que percebem o tema representado em
termos de extensão planetária, o Wikicrimes 38, o Artsatbr 39 e o I just made
love 40 são alguns exemplos desses mapas. Por sua vez, os mapas nacionais
dão uma visibilidade em termos de um país ou nação aos fenômenos, o
Mapa Eleitor 2010 41 e o Mapa Radar 42 são alguns dos vários que se
acomodam nessa categoria. Finalmente, os mapas urbanos tratam os temas
que remetem as dinâmicas das cidades, como é o caso do mapa Buracos
Fortaleza 43 e o Wi-fi Salvador 44.

4.2 – Mapas abertos a demandas específicas: a classificação quanto ao
tema
O mapeamento colaborativo na internet é o espaço onde as pessoas
podem se associar em torno da produção de conteúdos de comunicação que
se vinculam ao espaço geográfico. Os temas apresentados nessa forma de
construir mapas são abertos quando comparados aos mapas oficiais e não
exigem o levantamento de informações técnicas e precisas.
Os mapas oficiais temáticos necessitam de informações que apenas
especialistas nas questões desenvolvidas podem fornecer. Mapas, por
exemplo, que apresentam a distribuição territorial dos rendimentos d a
população

brasileira

são

confeccionados

somente

com

informações

fornecidas por órgãos ou entidades que trabalhem com o tema d a
distribuição de renda. Isso reforça a ideia que os mapas temáticos
tradicionais são feitos apenas por especialistas em cartografia que coletam
e

analisam

informações

técnicas,

produzidas

por

outras

áreas

do

conhecimento científico, para só depois adicionar esses conteúdos no mapa.

38

Detalharemos esse mapa no próximo capítulo (www.wikicrimes.org).
´´
´´
´´
´´
´´
(www.artsatbr.unb.br).
40
´´
´´
´´
´´
´´
(www.ijustmadelove.com).
41
´´
´´
´´
´´
´´
(www.eleitor2010.com).
42
´´
´´
´´
´´
´´
(www.maparadar.com).
43
´´
´´
´´
´´
´´
(maps.google.com/).
44
´´
´´
´´
´´
´´
(blog.ufba.br/wifisalvador/).
39
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Quanto
colaboração,

aos

temas,

apresentando

o

mapeamento

questões

que

profissional
atendem

a

é

fechado

necessidades

a
de

planejamento do Estado predominantemente, além de revelar o volume de
informações científicas que temos sobre um assunto especifico. É assim
nos programas oficiais de mapeamento da população alfabetizada, d a
concentração da terra, da distribuição da agricultura e da pecuária, da
expectativa de vida por regiões, do acesso ao serviço de água e esgoto,
dentre outros, que apontam para uma cartografia que é construída,
necessariamente, a partir de um inventário de conhecimentos oficiais e
temas que atendem, preferencialmente, a demandas gerais do planejamento
público.
Bem diferentes são os temas do mapeamento colaborativo, que po r
serem projetos, na maioria das vezes, de iniciativa da sociedade, e por não
contarem com financiamento do Estado, como os mapas produzidos por
órgãos oficiais, não possuem a centralização da emissão nas escolhas de
seus assuntos. O mapa colaborativo é feito para atender, muitas vezes, a
uma necessidade individual, que se torna de interesse coletivo pel a
apropriação de um grupo de pessoas que se interessam pelo tema. Outras
vezes, os mapas que nascem de iniciativas pessoais, se encerram sem
promoverem a repercussão que possivelmente foi pensada para ele, seja
pelo tema que não produziu encanto nas pessoas, seja pela divulgação que
não alcançou os interessados no assunto mapeado.
A seguir, apresentamos uma visão geral da nossa proposta de
classificação dos mapas colaborativos de acordo com o tema (Figura 19).
Nesses mapas são vários os pontos de descolamento com relação ao
mapeamento oficial, principalmente, no tocante à definição do tema, na
escolha da escala e na ausência de profissionais de cartografia para
conduzir o mapa.
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Artísticos
Comunidades
Crimes
Temas

Infraestrutura
Jornalísticos
Turísticos

Figura 19. A classificação quanto ao tema – No mapeamento colaborativo vários são os temas
desenvolvidos.

Entre os primeiros mapas feitos colaborativamente a ganharem
repercussão na internet encontram-se os mapas de crimes. Neles é possível
apontar os locais onde ocorreram os delitos, e comentar os detalhes como o
dia, o horário e em que condições a ocorrência se deu. Também é possível
comentar

as

postagens

já

inseridas,

reforçando

a

informação

ou

denunciando como uma informação falsa e que não merece credibilidade.
Mapas também agregam pessoas em torno de problemas de poluição
sonora, de coleta inadequada de lixo, sobre pontos de alagamento em
períodos de chuva prolongada, buraco nas vias publica ou problemas de
infraestrutura urbana como todo. Esses mapas, por vezes, desenvolvem
temas que conferem mobilização e denúncia, reforçando a solidariedad e
urbana e possibilitando uma sensação de pertencimento a cidade. Na nossa
tipologia esses são mapas de infraestrutura.
O mapeamento que tem como tema a infraestrutura remete à
qualidade dos serviços (públicos e privados) oferecidos, bem como a
manutenção dos espaços públicos nas cidades. São exemplos dessa
classificação os mapas que apontam a qualidade das transmissões de sinais
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de acesso á internet (Mapa Sinal 3G 45) e os mapas que acompanham o preço
e a localização dos postos de gasolina nos centros urbanos (Guia Postos 46).
Nesse

trabalho

defendemos

que

os

mapas

colaborativos

potencializam as interações, a convivência e as relações dos indivíduos
com o espaço urbano, possibilitando laços de pertencimento com os
lugares. Essa tese é apoiada pela presença de mapas que se propõem a
expressar uma ligação mais intensa entre lugares, identidades, projetos
políticos e eventos, como o Mr. Beller’s Neighborhood 47 que se desenvolve
a partir da inserção de narrativas na projeção cartográfica de Nova York.
Os projetos que se alinham a essas características são definidos como
mapas de comunidades na nossa classificação.
O mapa do projeto Mr. Beller’s Neighborhood permite a inserção de
crônicas, contos e narrativas vividos na cidade, bem como comentário e
impressões acerca dessas histórias. Quanto ao tema, definimos esse mapa
como sendo de comunidades, pelo fato de agregarem pessoas em torno de
práticas comunicacionais apoiadas nos lugares, nas identidades e em fatos
conhecidos e vividos pelos habitantes dessa metrópole.
Os mapas de comunidades também podem estar inseridos em
processos de formação, ou consolidação, de um grupo de pessoas qu e
defendem uma determinada causa. Isso ocorre, por exemplo, reunindo
ativistas e militantes que concentram esforços em questões que ameaçam o
direito à informação, como no mapa Threatened Voices 48.

45

http://www.sinal3g.com.br/
http://www.guiapostos.com.br/
47
www.mrbellersneighborhood.com/
48
threatened.globalvoicesonline.org/
46
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Projetos artísticos também vêm utilizando mapas colaborativos que
viabilizam a participação e o engajamento coletivo das pessoas na
percepção de determinados acontecimentos. A possibilidade de abrir o
mapa a qualquer tema proposto e a condição de inserir textos e conteúdos
áudio-visuais favorece a criação de ambientes artísticos que se realizam a
partir de participações abertas.
Alguns mapas artísticos colaborativos são derivados de percursos
urbanos, somados a anotações de imagens ou textos produzidos por u m
indivíduo. Um caso deste tipo de mapeamento é o projeto Tracemap 49 onde
os participantes andam pela cidade carregando dispositivos capazes de
produzir um mapeamento dos pontos com conexão wi-fi.
Fechamos a classificação dos mapas colaborativos, de acordo com o
tema, com os mapas jornalísticos, onde qualquer indivíduo pode produzir e
divulgar materiais que incidam sobre fatos jornalísticos, e os mapas
turísticos, que apontam lugares e roteiros para serem conhecidos. Nos
próximos tópicos, iremos analisar a inserção de conteúdos (dispositivos
multimídia), a presença de ferramentas colaborativas (fóruns, blogs e redes
sociais) e os processos de verificação de postagens nos projetos de
mapeamento colaborativo.

4.3 – Navegando no mapa colaborativo: a inserção de conteúdos
(dispositivos multimídia), o acesso e o cadastro
A maior parte dos mapas colaborativos é acessada por computadores
conectados a internet, onde a navegação e a interatividade vão depender
dos recursos disponibilizados no projeto. Existem mapas que ampliam a
participação com fóruns de discussão e postagem abertas que não exigem
cadastro, enquanto outros são mais restritivos, onde há a presença de
moderadores que filtram e autenticam os conteúdos adicionados.

49

www.tracemap.net/
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Mais recentemente, com o advento da internet móvel em aparelhos
celulares, viabilizada pela tecnologia 3G nas metrópoles, é possível acessar
e postar conteúdos, na maioria dos mapas, a partir de telefones celulares.
Em poucos casos é necessário o download de um programa específico para
rodar esses mapas nos celulares.
A tecnologia 3G, ao viabilizar a navegação pelo mapa em telefones
celulares acaba por ampliar as possibilidades de produção de anotações e
comentários georreferenciados, uma vez que a telefonia móvel não fixa o
indivíduo

a

apenas

um

local

de

conexão

com

a

internet.

Logo,

potencializando a produção de conteúdos em mobilidade pelo contato
direto com os lugares.

Figura 20. Mapa Mappiness - No Reino Unido, faz parte de uma pesquisa da London School of Economics e
Political Science. Nesse mapa o acesso é realizado por um aplicativo para celulares da marca iphone. Fonte:
Disponível em: http:// www.mappiness.org.uk

Grande parte dos temas mapeados nasce nas cidades e recorrem a
problemas que tratam de acontecimentos na esfera do espaço público
(mapas de infraestrutura). É o caso do Wikibarulho 50 que congrega pessoas
dispostas a denunciar pontos de poluição sonora na cidade de Fortaleza.
O mapa colaborativo urbano (escala) talvez seja o mais apropriado
para ser acessado por celulares, uma vez que é nas cidades onde temos um
maior nível de circulação e um volume maior de informações agregadas ao
50

wikimapps.com/users/create/url/wikiba
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espaço, muito embora os fatos e temas urbanos não sejam desacoplados d a
escala global. Também existem casos de mapas colaborativos globais qu e
disponibilizam aplicativos para celulares como o Ushahidi 51que mapeia,
entre outros, conteúdos jornalísticos de diversas partes do mundo.
Também constatamos um tipo de mapa colaborativo que é acessado
apenas por aparelhos celulares, mais precisamente o iphone. Nesse caso, há
uma ampliação das possibilidades do mapa pela postagem em mobilidade,
mas há uma restrição quanto à exclusividade do aparelho da Apple. Esse
mapa é o Mappiness 52 (Figura 20), que se propõe a mapear, no Reino
Unido, a felicidade das pessoas em relação aos lugares onde elas se
encontram.
Em termos de cadastro, existe em vários mapas a exigência de um
cadastro inicial, para que se possam realizar as postagens. Esse cadastro
pode ser através do fornecimento do email e do nome da pessoa que se
propõe

a

participar

do

mapeamento

com

informações.

Contudo,

a

navegação pelas anotações e comentários georreferenciados é totalmente
aberta em todos os projetos que tivemos acesso 53.
No nosso levantamento, verificamos também a existência de um
número representativo de mapas que não impõem qualquer necessidade de
cadastro para as pessoas realizarem postagens, anotações, comentários e
opiniões a cerca do tema mapeado. Alguns mapas não teriam nem como
fazer essa exigência, como o Price of Weed 54, que pretende representar o
preço da maconha em um mapa global (Figura 21).

51

www.ushahidi.com/
www.mappiness.org.uk/
53
Vale a ressalva de que navegar, sem necessariamente produzir e inserir conteúdos de
c o mu n i c a ç ã o n o s m a p a s n ã o é o c e n t r o d a s n o s s a s a t e n ç õ e s n e s s e t r a b a l h o : a q u i n o s i n t e r e s s a
o f e n ô m e n o d e c o mu n i c a ç ã o , s u s t e n t a d o p e l o e s p a ç o g e o g r á fi c o , q u e é r e p r e s e n t a d o p e l o
ma p e a m e n t o t e m á t i c o c o l a b o r a t i v o .
54
www.priceofweed.com/
52
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Figura 21. Mapa Price of Weed - É um caso de mapa colaborativo. Nele a navegação é livre e não há a
exigência de cadastro para se realizar postagens. Fonte: Disponível em: www.priceofweed.com

A forma mais comum de se envolver em um projeto de mapeamento
colaborativo

é

produzindo

anotações

e

comentários

que

ficarão

disponibilizados na superfície do mapa. Esses textos apontam os locais que
se relacionam

com

o

tema

abordado,

adicionando

uma

camada d e

informações aos lugares. Todavia, não é apenas de textos que vivem os
mapas colaborativos. Muitos desses também permitem a inserção de
fotografias, vídeos e sons.
A possibilidade de postar fotografias acaba por reforçar os conteúdos
de texto que foram disponibilizados no mapeamento. É mais uma camada
de informação que reforça a postagem e o comentário realizado, além d e
criar uma referencia visual dos lugares representados. Em mapas como o
Urbanias 55 (Figura 22), que levanta questões de infraestrutura urbana na
cidade de São Paulo, a fotografia opera como uma espécie de autenticação
do problema apontado no mapa.

55

www.urbanias.com.br/
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Figura 22. Mapa Urbanias - Em São Paulo permite a inserção de fotografias que reforçam a mensagem e a
localização do ponto mapeado. Disponível em: http:// www.urbanias.com.br

A inserção de imagens em mapas também contempla os vídeos,
apesar de ser menos frequente a presença destes nos projetos que
analisamos. O vídeo, um pouco diferente do texto e da fotografia, vai
acrescentar informações aos pontos marcados no mapa, pois estabelece
percepções e sensações que a escrita e a foto não podem despertar em um
primeiro momento.
Para mapas como o Mayomo 56, as noções de tempo e espaço são
fundamentais, já que trata de matérias jornalísticas produzidas em uma
escala global. Esse é um caso de mapeamento jornalístico que é produzido
a partir da inserção de vídeos, revelando quando e onde aconteceram
determinados acontecimentos.

Figura 23. Mapa Urban Remix - É um exemplo de mapa colaborativo que permite a inserção de áudios. Nele
as pessoas adicionam arquivos de sons ao mapa. No caso acima os sons foram gravados e postados sobre a
cidade de Atlanta nos Estados Unidos. Fonte: Disponível em: http:// urbanremix.gatech.edu
56

www.mayomo.com/
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Quanto à inserção de áudio, ficou constatado que é uma aplicação
muito específica, ou seja, esse recurso está presente em mapas que se
propõem a mapear sons no espaço urbano ou catalogar sons que estejam em
risco de extinção. O mapa do projeto Urban Remix 57 (Figura 23) permite
que as pessoas gravem e armazenem sons, imagens e vídeos de sua cidade,
e depois os posicionem em um mapa digital. Outra experiência envolvendo
mapas e sons vem da Inglaterra, por meio do projeto Save our Sounds 58 que
busca produzir um inventário dos diversos sons que circulam no planeta.

4.4 – A dilatação da comunicação: a presença de ferramentas colaboravas nos mapas (fóruns, blogs e redes sociais)
Não é mais novidade, nessa altura do trabalho, o fato do mapeamento
colaborativo ser realizado por escritas que se mobilizam sobre demandas
não contempladas pela cartografia acadêmica. O interessante é perceber
que as discussões que surgem depois das anotações no mapa, ou até mesmo
antes de serem coladas, possuem intensidades diferentes, a depender do
interesse por um determinado tema ou dos espaços para o debate,
proporcionados pelo mapa.
Fóruns de discussão:
O Mapa do Radar (Figura 24), com a intensificação dos sensores
eletrônicos de velocidade nas cidades brasileiras, desenvolve um tema de
grande alcance e interesse, pois a princípio, qualquer motorista quer estar
informado a cerca da localização desses instrumentos e da velocidade
máxima permitida nas ruas de sua cidade. Porém, esse mapa alia um tema
forte a um fórum de discussão bastante movimentado. Nesse espaço os
colaboradores do projeto indicam novos pontos para mapeamento e
questionam a localização de outros.

57
58

urbanremix.lcc.gatech.edu/index.php
Esse mapa será detalhado no próximo capítulo (www.bbc.co.uk/worldservice/specialreports/saveoursounds.shtml)
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Apesar de exigir cadastro dos seus participantes e a postagem
definitiva no mapa estar vinculada ao fórum de discussão, bem como ao
aval de um moderador, esse mapa apresenta um recurso que amplia o nível
de discussão dos que estão envolvidos no projeto.

Figura 24. Mapa Radar - Disponibiliza um fórum onde seus colaboradores sugerem a divulgação de novos
sensores de velocidade e a alteração de outros. Esse é um mapa colaborativo com fórum onde as
possibilidades de participação efetiva são ampliadas. Disponível em: http:// maparadar.com

Parece óbvia a ideia de que mapas com temas, escalas e formas de
acessos distintos provoquem níveis de envolvimento e participação bem
diferentes. Alguns mapas se encerram no momento em que a informação é
adicionada sobre a superfície, ficando essa anotação congelada e sem
intervenções acrescidas. Outros vazam para ambientes na internet e
prolongam-se na divulgação dos seus temas.
Em um primeiro momento, chegamos a acreditar na existência de
uma relação direta entre a quantidade de postagens e o grau de participação
efetiva nesses tipos de mapas. Mas o número de acessos e a participação
dos produtores/usuários nem sempre caminham juntos. No caso do Mapa
Wi-Fi 59 há um espaço para feedbacks sobre as localizações desses pontos de
conexão com a internet no Brasil, porém a participação é mínima, quando
comparada com o volume de postagens.

59

Esse mapa será detalhado no próximo capítulo.
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Presença de blogs:
Não temos como falar de ambientes de discussão sem pensar nos
blogs. A possibilidade de qualquer pessoa realizar comentários, de forma a
interagir com o autor e outros leitores é que caracteriza o blog como um a
estrutura

de

comunicação

aberta.

Os

mapas

feitos

sob

regime

de

colaboração vêm apresentando os blogs como uma extensão do que é
tratado em suas projeções. Assim, lhes dão fôlego às discussões qu e
começam no mapa e se expandem para outros ambientes.
Vários são os projetos de mapeamento que já incorporam ou possuem
links com blogs, permitindo que temas e comentários escapam para outras
zonas de interação e comunicação. Dos mapas citados, até aqui, possuem
blog o Price of Weed, o Mapa Radar, o Urbanias e o Sinal 3G. Alguns
recorrem

a

essa

ferramenta

como

uma

forma

de

continuar

o

desenvolvimento de um tema que se iniciou na dimensão do mapa (muito
embora não existam impedimentos para o roteiro da discussão começar no
blog e se transferir para posts no mapa).
No Mapa Cicloviário Recife 60 (Figura 25) é possível visualizar a
estrutura disponível para se deslocar de bicicleta pela cidade, bem como
apontar os locais que possuem bicicletário e ciclovias em condições de uso.
Esse é um tipo de mapa que conduz as questões levantadas sobre a
circulação urbana para um blog, mesmo porque o mapa não apresenta um
fórum que promova o debate em seu ambiente.

60

maps.google.com
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Figura 25. Blog Pedalando em Recife - É integrado ao mapa Cicloviário Recife. Esse é um mapa
colaborativo que amplia as suas informações para outros ambientes. Disponível em: http://
pedalandorecife.blogspot.com

Ter um blog acoplado a um projeto de mapeamento colaborativo pode
ampliar o nível de envolvimento dos participantes, até mais que a presença
de um fórum, pois essas estruturas permitem aproximações (links) com
outros blogs que tratam de temas semelhantes. Todavia, não é esse o caso
do blog Pedalando em Recife 61, que não promove trocas com blogueiros
interessados na questão da acessibilidade urbana por bicicletas.
A conexão com as redes sociais:
Na lista de ambientes que dilatam o uso e a apropriação dos mapas
encontram-se as redes sociais da internet. Uma rede social, ou comunidade
online,

é

uma

estrutura

aberta

que

conecta

pessoas

dispostas

a

compartilharem conteúdos de comunicação. Nesses espaços de convivência
da internet, seus integrantes emitem opiniões, dividem informações, e
formam grupos que se associam a partir de interesses específicos.
O Orkut 62, o Facebook 63, o Flickr 64 e mais recentemente o Twitter são
alguns dos modelos de maior sucesso dessas redes sociais que se espalham
na internet. Contudo, os blogs que mencionamos anteriormente também
61

Pedalandorecife.blogspot.com
É uma rede social filiada ao Google, com o objetivo de ajudar seus membros a conhecer pessoas e manter
relacionamentos.
63
Rede social onde os participantes criam perfis, trocam mensagens entre si e participam de grupos de amigos.
64
Site da web de hospedagem e partilha de imagens fotográficas.
62
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podem ser denominados de redes sociais, já que esses representam um
indivíduo ou um grupo que expõem a sua individualidade (RECUERO,
2005).
O mapa Expedição Carona Interativa 65 (Figura 26), ao possuir uma
comunidade no Orkut, confirma a tendência de vazamento dos conteúdos
realizado sobre um mapeamento colaborativo para espaços que podem
retroalimentar a produção do mapa e prorrogar as discussões dos temas.
Esse mapa foi criado a partir de uma iniciativa pessoal com o objetivo de
apoiar uma expedição feita a partir de caronas no território brasileiro. No
mapa, as pessoas apontam sugestões de lugares que devem ser visitados e
oferecem estadia, alimentação e transporte até o próximo ponto d a
excursão.

Figura 26. Mapa Carona Interativa - Apresenta uma comunidade no Orkut e uma conta no Twitter. Esses
ambientes reforçam o mapeamento colaborativo proposto e permitem o vazamento de informações para fora
do mapa. Disponíveis em: http:// www.orkut.com.br e http:// twitter.com/#!/expedição

A expedição também pode ser acompanhada pelo Twitter, que conta
com pouco mais de uma centena de seguidores, ampliando-se para cerca de
600 pessoas na comunidade do Orkut. Nesse exemplo, o Orkut e o Twitter
reforçam a ideia de um mapeamento feito de baixo para cima, ond e
qualquer um pode propor a visita a um lugar interessante e colaborar na
promoção da expedição.

65

www.caronainterativa.com.br/
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Alguns mapas, mesmo não possuindo links com as redes sociais mais
conhecidas,

permitem

formar

comunidades

no

seu

interior,

para

possibilidade de troca de mensagens e convites para novas amizades entre
seus participantes. Nesse caso, o próprio mapa pode ser considerado como
uma comunidade formada em torno do tema representado.
Na experiência do Wikibarulho, em Fortaleza, as pessoas denunciam
os pontos de poluição sonora na cidade, mas também podem criar redes de
amigos. Isso é possível através das postagens que permitem localizar e
fazer contatos com os colaboradores do mapeamento.
Outros mapas são comunidades na sua própria constituição como o
Bdebarna 66 que une pessoas em torno de suas histórias na cidade de
Barcelona. Nele, qualquer um pode deixar suas impressões em um mapa
para que outros as conheçam e participem. A navegação pode ser por
temas, por bairros, por autores, por histórias mais comentadas ou mais
lidas. Também é possível a inserção de fotos e vídeos.

4.5 – A verdade prevalece: a presença de sistemas de validação no
mapeamento colaborativo
A presença de comentários e anotações falsas no mapeamento
colaborativo, bem como a presença de desvios em relação ao tema, não é
algo comum. Na adição de conteúdos, prevalecem informações verdadeiras
e coerentes com o tema desenvolvido, apesar da grande maioria desses
ambientes não apresentarem sistemas de autenticação formal das postagens
inseridas.
Em

termos

de

uma

plataforma

que

concentra

informações

geolocalizadas, os mapas colaborativos apostam na possibilidade de um a
“inteligência coletiva” eliminar os conteúdos que sejam falsos e selecionar
aqueles que são corretos. Estabelecendo dessa forma um sistema de
66

No próximo capítulo vamos analisar esse mapa com mais detalhes (www.bdebarna.net).
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validação voluntário e informal entre os usuários/ produtores desses
projetos.
A

inteligência

coletiva,

para

Pierre

Lév y,

é

um

fenômeno

impulsionado pelas novas tecnologias da comunicação, que conectam
pessoas em torno de conteúdos de comunicação. Logo essa maneira de
produzir conhecimento: “É uma inteligência distribuída por toda a parte,
incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em
mobilização efetiva das competências [...] ” (LÉVY, 1998, p. 29).
Alguns mapas, entretanto, utilizam sistemas formais de autenticação
na coleta de suas informações. Talvez em função da natureza dos assunto s
que

desenvolvem

seus

idealizadores

não

abrem

mão

de

checar

as

informações antes de serem disponibilizadas. No mapa Eleitor 2010 (Figura
27), as denuncias sobre tentativas de fraude eleitoral, na ultima eleição
brasileira são primeiro analisadas quanto à procedência e depois aprovadas
para divulgação.
No mapeamento de crimes proposto pelo Wikicrimes 67, a autenticação
é feita pelos próprios usuários, que podem confirmar a existência da
ocorrência ou desqualificar a informação. Nesse caso, muito embora exista
uma validação da postagem, cabe a qualquer pessoa promover ou refutar o
conteúdo adicionado ao mapa, diferente de outros projetos onde a seleção
das informações é direcionada para um administrador que define os
conteúdos que podem aparecer no mapeamento.

67

Esse mapa sera analisado no próximo capítulo (www.wikicrimes.org/).
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Figura 27. Mapa Eleitor 2010 - Apresenta um sistema formal de autenticação e validação das denuncias de
fraude eleitoral. Nesse exemplo as postagens são adicionadas ao mapa, somente, após uma checagem das
informações. Disponíveis em: http://eleitor2010.com

No próximo capítulo faremos uma análise detalhada de alguns casos
de mapas colaborativos, a partir da tipologia apresentada (escala e temas).
Também,

descreveremos

características

quanto

as

ferramentas

colaborativas (blogs, fóruns e redes sociais), os dispositivos multimídia e
os aspectos ligados a navegação.
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5 – ANÁLISE DOS MAPAS COLABORATIVOS A PARTIR DA
TIPOLOGIA PROPOSTA

Além de fornecer exemplos da aplicação da nossa tipologia, que s e
sustenta nas diferentes possibilidades de assuntos e na percepção do s
mapas por escalas geográficas (tipologia por temas e escala), vamos
analisar nesse capítulo vários exemplos de mapas pela presença de
ferramentas colaborativas presentes (fóruns, blogs e redes sociais) e
também discutir a exigência de validação de postagens, o uso de cadastros,
o processo de criação e as possibilidades de inserção de conteúdos (texto,
fotografias, vídeos e sons).

5.1 – Mapas turísticos
Começamos nossa análise, de acordo com o tema, com mapas que
privilegiam a escala urbana. É o caso dos mapeamentos que roteirizam
aspectos de lazer em lugares com apelo turístico (mapas turísticos) e dos
que são construídos a partir de demandas de infraestrutura nas grandes
cidades (mapas de infraestrutura) capazes de articular pessoas em torno de
mobilizações e denuncias.
O mapa Lazer no Rio 68 (Figura 28) é um caso de mapeamento
turístico onde lugares são sugeridos para um eventual passeio na cidade do
Rio de Janeiro. Nele é possível encontrar propostas e descrições de locais
como bares, choperias, casas de espetáculos, boates, cinemas, shoppings,
parques, dicas de caminhadas, restaurantes e cafés. Trata-se de um map a
que aborda o tema pela escala urbana (mapa urbano).
Nele é possível a inserção apenas de textos que não exigem cadastro
para a postagem. As sugestões são enviadas para um email, indicado pelo
68

maps.google.com
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criador do mapa e somente depois de uma presumível seleção os pontos são
disponibilizados para a visualização, ou seja, o que caracteriza um sistem a
de validação de postagens. Esse é um caso simples de mapeamento, onde
não há fóruns de discussão e o mapeamento não vaza para blogs e redes
sociais.
Outro mapa turístico muito próximo, em termos de tipologia, do
exemplo anterior (escala e tema) é o Mapa Rio de Janeiro Gastronômico 69,
que é uma criação individual e usa a escala urbana (mapa urbano). Neste
são apontados sobre a imagem da cidade diversas especialidades d e
restaurantes, e um ranking que vai dos mais baratos aos mais sofisticados.

Figura 28. Mapa Lazer no Rio de Janeiro - É uma criação individual que trata o tema na escala urbana, mas
que não apresenta grandes recursos de participação e colaboração. Disponíveis em:
ht tp : // www. g o o g le map s. co m

Outro mapa turístico é o Expedição Carona Interativa, que foi
resultando de cinco meses de viagem em todo o litoral brasileiro percorrido
apenas por carona. O projeto propõe o resgate da carona como transport e
alternativo, uma vez que a carona era prática comum no Brasil, que com o
passar do tempo foi dando lugar à sensação de insegurança e ao
preconceito, na opinião do autor do mapa.
O mapa turístico Carona Interativa é uma criação individual que faz
uso da escala nacional. Para realizar inserção de conteúdos, apenas de
69

maps.google.com
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textos, é necessário fazer um cadastro. Todavia não há filtragem ou
validação das informações que são adicionadas.
Embora não apresente fóruns e blogs, o forte desse mapa turístico
são as conexões realizadas para ambientes como o Twitter, o Orkut e o
Flickr que dão elasticidade aos comentários promovidos no mapeamento da
expedição.

Trata-se

de

um

exemplo

sofisticado

de

mapeament o

colaborativo, pela presença de redes sociais, que ampliam o alcance do
projeto para outros espaços que podem retroalimentar a produção do mapa
e prorrogar a discussão do tema.

5.2 – Mapas de infraestrutura
Na nossa classificação, os mapas de infraestrutura são aqueles onde
há o predomínio de informações que recorrem a qualidade dos serviços
públicos e privados ofertados, além de pontuarem aspectos da manutenção
e preservação dos espaços públicos. Nesse tipo de mapa, há uma ligeira
vantagem da escala urbana sobre as demais. Porém, há casos de abordagem
do tema a partir de uma escala nacional, como no Mapa Sinal 3G (Figura
10) e no Mapa Wi-fi 70 (Figura 29).
Com o advento da internet móvel, viabilizada pela tecnologia 3G,
iniciou-se nos centros urbanos um novo tipo de prestação de serviço pelas
operadoras de telefonia móvel. Contudo, os sinais de transmissão que
permitem a conexão de telefones e computadores à internet, sem o uso de
fios, não possuem a mesma intensidade em todos os locais.
Diante desse contexto que envolve a qualidade de um serviço
privado, que remete à infraestrutura das cidades, é que nasce, por uma
iniciativa pessoal, o Mapa Sinal 3G. Ele aponta, em uma escala nacional, a
qualidade das transmissões de acordo com os locais onde se encontra.

70

www.mapawifi.com.br/

89

Nesse mapa colaborativo de infraestrutura não é exigido cadastro
para postar informações e não há dispositivos de validação dos conteúdos
apresentados pelos usuários. O Mapa Sinal 3G apresenta um blog
concorrido que estende as discussões sobre a qualidade dos sinais d e
transmissão, embora não apresente um fórum formal de debates dentro do
mapa.
Já o Mapa Wi-fi trata dos pontos, abertos e fechados, de acesso sem
fio a internet, em uma escala nacional como o Mapa 3G. Porém, esse é um
tipo de mapeamento onde as pessoas podem comentar as postagens,
confirmando ou desqualificando as informações apresentadas. Assim, os
próprios usuários controlam a autenticidade das informações que ali se
encontram, para corrigir erros e abusos.
Não é preciso criar cadastro, ou fazer login, basta apontar o local,
identificar o tipo de rede (aberta, fechada ou paga) e inserir a anotação qu e
é feita apenas por texto. Já a criação foi fruto de um processo coletivo
desenvolvido por uma empresa de comunicação (Walbatroz).
Além de possuir contas nas redes sociais (Twitter e Facebook), o que
dilata o alcance do mapeamento apesar de não possuir fórum e blog, a
página do Mapa Wi-fi permite um link com o Mapa Sinal 3G, fazendo com
que seus usuários cruzem informações dos dois projetos. O mapa funciona
de forma colaborativa, no qual qualquer pessoa pode contribuir informando
algum ponto que ainda não exista no aplicativo.
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Figura 29. Mapa Wi-fi – Simples de navegar e postar e com mais de 2500 pontos levantados, aborda um
aspecto da infraestrutura em uma escala nacional. Seu diferencial é a possibilidade de realizar links com o
Mapa Sinal 3G, com o Twitter e o Facebook como podemos verificar no canto superior direito. Disponível
em: http://www.mapawifi.com.br

Ainda dentro do tema das experiências com a conex ão móvel nas
cidades, mas agora em uma escala urbana, o Mapa Wi-Fi Salvador (Figura
18) é uma iniciativa coletiva vinculada a um grupo de pesquisa da
Faculdade de Comunicação da UFBA 71. Com mais de 160 indicações de
pontos com acesso a internet na cidade do Salvador, o projeto permite a
inserção de fotografias, vídeos, sons e textos, adicionando novas camadas
de informações na construção coletiva do mapa.
Para adicionar informações é necessário um cadastro que também vai
permite realizar comentários a cerca dos pontos catalogados. O mapa s e
expande pelo Twitter, permitindo a coleta de informações fora do ambient e
do aplicativo. Blog e fóruns formais de discussão são ferramentas que não
encontramos no Wi-Fi Salvador, muito embora essa deficiência sej a
minimizada pela conta no Twitter.
Saindo do tema da comunicação em mobilidade, o blog Pedala
Manaus 72 (Figura 30) faz a defesa da bicicleta como meio de transporte
capaz de melhorar a qualidade de vida nas metrópoles, pois reduz a
poluição e a emissão de ruídos, bem como minimiza os custos com
mobilidade. Os conteúdos presentes no blog apontam que vivemos em um a
71

72

Grupo de Pesquisa em Cibercidades (GPC).
Pedalamanaus.blogspot.com/
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sociedade que cultivou o hábito de ver o automóvel como um símbolo de
status, ignorando o papel do ciclista na mobilidade urbana.
Dentro do blog há um mapa coletivo com dicas sobre rotas de ruas,
avenidas, vielas, atalhos, passarelas, pontes e trilhas que os ciclistas de
Manaus usam e conhecem melhor que ninguém. Essas informações,
reunidas e organizadas em torno do mapa, são importantes para orientar as
pessoas a pedalar e formar uma base para o planejamento de um sistema
cicloviário para a cidade.
O mapa é uma iniciativa pessoal, porém mantido coletivamente.
Tratando do tema da infraestrutura em uma escala urbana. Nele são
inseridos conteúdos, a partir de um cadastro, na forma de textos que são
autenticados pelo administrador do blog. Esse é um modelo de mapeamento
colaborativo gerado a partir da discussão em um blog. Completa o ambiente
uma conta do Pedala Manaus no Twitter, onde mensagens de até 140
caracteres prorrogam a discussão do uso da bicicleta na cidade.

Figura 30. Blog Pedala Manaus - Incorpora um mapa colaborativo que trata da circulação urbana pela ótica
dos ciclistas. Nos círculos, destacamos a necessidade de cadastro para adicionar informações, e a conta do
projeto no Twitter. Disponível em: ht tp :/ / p ed a la ma n a u s .b lo gsp o t.co m

Os mapas de infraestrutura são uma categoria de acordo com tema
que agrega pessoas em torno de fatos que ocorrem no predomínio da
percepção urbana (escala urbana). Também, trabalham com temas e
questões que tendem a ser solucionados por mobilização e denuncia, muitas
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vezes, provisórias ao canalizarem informações e emoções em um dado
momento de comoção ou repúdio a um fato.
Locais Barulhentos no Rio 73 e o Wikibarulho (Figura 31), em
Fortaleza, se encaixam na proposta do mapeamento colaborativo cujo o
tema remete a poluição sonora: os dois apontam os locais barulhentos nas
suas cidades e mobilizam esforços no sentido de corrigir esse transtorno.
Ambos

abordam

os

fatos

na

escala

urbana.

Mesmo

sendo

o

Wikibarulho uma proposta de mapeamento nacional da poluição sonora,
ambas são criações coletivas bancadas pelo portal globo.com (Locais
Barulhentos no Rio) e pelo Jornal O Povo (Wikibarulho).O Wikibarulho é
mais sofisticado em termos de inserção de conteúdos, permitindo adicionar
fotos, vídeos e textos. Isso não é possível no mapa do Rio de Janeiro.

Figura 31. Mapa Wikibarulho - É um exemplo de projeto que se orienta pelo tema da infraestrutura. Na
figura, os círculos destacam os comentários inseridos por um usuário e os dispositivos que permitem a
inserção de fotos e vídeos na postagem realizada. Disponível em: ht tp :/ / wikimapps.com/a/barulho

Os dois exemplos exigem um cadastro para quem deseja realizar
postagens e comentários. Esses ficam restritos aos mapas, uma vez que não
apresentam fóruns de discussão ou extensões em blogs e redes sociais.
Outro exemplo que ilustra essas associações provisórias em torno de
mapas de infraestrutura é a iniciativa coletiva que produziu o mapeamento
73

g1.globo.com/Noticias/Rio/-5606,00-APONTE+LOCAIS+BARULHENTOS+NO+RIO.html
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dos

buracos

em

Fortaleza.

Um

grupo

de

blogueiros

e

internautas

começaram a mapear os buracos existentes nas ruas e avenidas da cidade
utilizando o Google Maps. O projeto vazou para blogs e para o Twitter,
transformando-se numa mobilização contra o descaso do poder público com
a manutenção das vias.
No

mapa

Buracos

Fortaleza,

qualquer

um

pode

adicionar

informações, apenas na forma de texto, sem a necessidade de fazer
cadastro. A validação das denúncias de buracos são realizadas pelos
próprios usuários que informam se a pendência foi sanada pela prefeitura
da cidade. A discussão se alarga para o Twitter do projeto. Constatamos
mais de quinhentas (500) denúncias de buracos, o que reforça a capacidade
de articulação das pessoas em torno de um aplicativo de mapeamento
colaborativo, mesmo entendendo que se trata de uma contingência qu e
tende a se resolver em curto prazo de intervenção do poder público.
Outro mapa que aponta no sentido da infraestrutura urbana é o Mapa
Radar. Essa é uma proposta ambiciosa de mapear e divulgar a localização
de todos os radares no Brasil, podendo ser radar inteligente, radar móvel,
lombada eletrônica, radar dentro da cidade, na estrada, dentro do túnel. A
ideia central é que com essas informações no mapa, os usuários tenham a
possibilidade de evitar multas por infrações no trânsito.

A iniciativa de criação foi individual e hoje já conta com mais de mil
radares catalogados colaborativamente em uma escala nacional. Os radares
somente são disponibilizados no mapa depois de passarem por análise e
discussão no fórum do projeto. Desta forma, caracteriza-se a presença de
um sistema de validação das postagens.
Além de um fórum interno, por onde checa as denúncias de radares, o
mapa conta com uma comunidade no Orkut de cerca de oito mil (8000)
membros, com um blog que promove a divulgação do projeto e contas no
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Twitter e no Facebook que reforçam a discussão apresentada pelo
mapeamento.
O Mapa Radar é um serviço colaborativo onde os conteúdos que
indicam a localização dos radares são aceitos na forma de textos, muito
embora no fórum seja possível a inserção de fotos, para a validação d a
postagem.

Os mapas de infraestrutura com ênfase na mobilização e denúncia
são caracterizados por uma reivindicação coletiva que busca, por meio da
denúncia, alterar um determinado aspecto da realidade. Nesse sentido é qu e
apresentamos o Mapa Guia Postos 74 (Figura 32) que pretende ser uma
referência na consulta dos preços dos combustíveis e na identificação dos
postos que alteram a composição da gasolina, do etanol e do óleo diesel.
O Guia de Postos é uma criação coletiva e trabalha em escala
nacional, exibindo os preços e a qualidade do combustível no Brasil. Ao
acessar o site, já é exibida a localização onde o usuário se encontra, com o s
postos existentes, assim como os preços. Clicando sobre um dos postos é
possível ver informações como o nome do posto, preço do combustível e a
quantidade de autuações sofridas por adulteração.
Por ser uma ferramenta colaborativa, qualquer pessoa pode inserir
textos que atualizam os preços, mas para isso é necessário fazer um
cadastro.

Não

há

dispositivos

que

promovam

uma

certificação

das

informações. Tudo é ancorado apenas nas informações dos colaboradores.
Todavia, há um termo de responsabilidade anexado ao cadastro que reserva
aos administradores do aplicativo o direito a remoção e alteração d e
conteúdos do site.

74

www.guiapostos.com.br
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Figura 32. Mapa Guia de Postos – Acima, o preço dos combustíveis é mapeado coletivamente na cidade de
Belo Horizonte. Também é possível acessar esse mapa utilizando telefones celulares, que permitem a
inserção de conteúdos em mobilidade. Disponível em: http:// www.guiapostos.com.br

As redes sociais estão presentes nesse aplicativo por meio do Twitter
e do Facebook, adicionando outros ambientes de participação para os
envolvidos no mapeamento, além de promover alterações e correções nas
informações em um prazo mais curto. Recentemente, o Guia de Postos
ganhou um aplicativo para telefones celulares (iphone). Esse é um
elemento de sofisticação apresentado por poucos mapas que viabilizam a
navegação e a produção de conteúdos em mobilidade.
Com esses exemplos, pudemos demonstrar algumas características
dos

mapas

de

infraestrutura.

Esses

casos

reforçam

um

modelo

de

mapeamento que não recorre às informações e a técnica dos especialistas
em cartografia. Iniciaremos agora o detalhamento dos mapas de crimes.

5.3 – Mapas de crimes
Os mapas colaborativos que indicam

crimes

e delitos

podem

transformar a forma de produzir e consumir informações que tratam da
segurança pública nos centros urbanos. A percepção e a apropriação do
espaço público, por meio desses dispositivos, expressam uma forma de se
relacionar e produzir sentido sobre os lugares marcados por controle e
vigilância.

96

Cartografia e vigilância estreitaram suas relações a partir do século
XVIII com a produção dos mapas destinados ao planejamento urbano.
Nesses mapas temáticos da cartografia oficial, eram apontados processos
sociais, biossociais, econômicos e políticos. Já no século XIX, são
realizados os primeiros mapas de doenças e crimes, estabelecendo uma
cartografia dos riscos sanitários e sociais (BRUNO, 2009).
No Brasil, o Mapa Citix 75 (Figura 33) foi construído tendo como
objetivo principal o mapeamento dos delitos cometidos na cidade do
Recife. O sistema busca se tornar um banco de dados, referenciado
geograficamente, acerca da criminalidade. No mapa, as pessoas podem
denunciar os locais de ocorrências de delitos no mapa.

Todavia, o us o

coletivo do Citix impôs alguns desvios em relação à proposta original. A
produção e o consumo de informações acerca de eventos, lugares ,
instituições e lazer começaram a ocorrer com frequência, criando novos
significados para essa proposta de mapeamento.
No mapa do Citix, após um registro, as pessoas podem interagir com
o mapa da cidade, acrescentando informações na forma de textos que
abordam a questão da segurança urbana. O sistema é uma criação coletiva
do CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), com o
apoio do Ministério Público Federal em Pernambuco.

75

www.citix.net/
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Figura 33. Mapa Citix – Interface gráfica, ancorada no Google Maps, onde podemos observar a inserção de
um comentário sobre o trânsito de carros em um determinado ponto da cidade do Recife. Disponível em:
http:// www.citix.net

Combinando mapeamento colaborativo com redes sociais como o
Twitter, o Citix supera os seus propósitos iniciais ao estabelecer um a
plataforma de troca de informações que vão de acontecimentos culturais ,
passando por dicas de locais interessantes até o registro de ocorrências
policiais.
Outro caso de mapa brasileiro de crimes é o Wikicrimes (Figura 34),
idealizado e criado pelo professor universitário Vasco Furtado. Esse
dispositivo possibilita a qualquer pessoa cadastrada no sistema adicionar
informações e lugares onde ocorreram crimes e delitos usando um mapa
digitalizado. Wikicrimes não pretende substituir os órgãos policiais nos
registros das ocorrências. Na visão dos mantenedores do projeto, o
mapeamento do crime possibilita o reconhecimento das zonas de riscos nas
cidades pelos cidadãos, e contribui no planejamento de uma política de
segurança

pública.
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A idéia que orienta Wikicrimes é a mesma do ambiente colaborativo
Wikipedia 76 parte-se do princípio de que a participação individual pode
gerar uma inteligência coletiva capaz de promover um sistema de
autovalidação das informações. Desvios e as falsas ocorrências serão
filtradas e eliminadas pelos participantes engajados no projeto. A validação
dos conteúdos (textos e vídeos) é realizada pelos produtores/usuários do
mapa, ao atribuirem uma credibilidade (baixa, média e alta) às informações
apresentadas.

Figura 34. Mapa Wikicrimes – Ambiente onde os delitos (furtos e roubos) são espacializados na cidade de
Fortaleza. Disponível em: http:// www.wikicrimes.org

O projeto tem pretensões de alcance global, em termos de escala,
mas as inserções se concentram em cidades brasileiras como Fortaleza, São
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. No nosso levantamento, não constatamos
a presença de um blog específico do Wikicrimes. No entanto, esta demanda
é suprida pelo Blog do Vasco, que faz diversas referências a essa
experiência de mapeamento. Também há uma comunidade registrada no
Orkut que não apresenta o mesmo grau de participação e envolvimento
presentes no mapa.

76

Enciclopédia online, livre e colaborativa. Escrita internacionalmente por várias pessoas de diversas
regiões do mundo.
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5.4 – Mapas jornalísticos
Classificamos
cartográfica

que,

como
aliada

mapa
a

um

jornalístico
projeto

de

colaborativo,
jornalismo

a

aberto,

base
cria

possibilidades das notícias serem produzidas e publicadas por qualquer
pessoa. Geralmente, nesses mapas, as notícias aparecem como ícones numa
representação gráfica do planeta apontando os lugares onde foram geradas
as informações.
O projeto MaYoMo 77 (Figura 35) pretende ser uma rede social de
notícias baseada em vídeos para o chamado jornalismo cidadão. Nessa
plataforma de criação coletiva, as notícias estão disponibilizadas em escala
global que somente podem ser publicadas após um cadastro no site.
Notícias globais e histórias locais são apresentadas pela comunidade
do MaYoMo e são localizadas em um mapa mundial interativo que indica o
local onde aconteceram os eventos.O mapa, nesse caso, é um suporte qu e
auxilia um projeto de jornalismo participativo 78 desenvolvido na internet.
Entretanto, sua importancia não é reduzida, em termos de mapeamento
colaborativo, visto que as informações que o alimentam são produzidas por
pessoas não especializadas em cartografia.
O conteúdo das notícias é composto apenas de vídeos, estando esses
ordenados por um cronograma de acordo com a data do evento. Os usuários
podem comentar e também classificar (de 1 a 5) a apresentação das
notícias. Isso caracteriza a presença de um sistema de validação das
informações inseridas pelos colaboradores do projeto.

77
78

www.mayomo.com/
No jornalismo participativo ou cidadão, os conteúdos são produzidos por indivíduos sem formação jornalística, em
colaboração com jornalistas profissionais. Caracteriza-se pela maior liberdade na produção e veiculação de notícias, já
que não exige formação em jornalismo.
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Fi g ur a 3 5 . Map a Ma Y o Mo - É co ns tr uíd o c o lab o r a ti v a me n te a p ar tir d e no tíc ia s
p r o d uz id a s e m vár ia s p a r te s d o p la net a. Aq u i co n st ata mo s a p ub l ica ção d e u ma ma tér ia
so b r e o co mb at e ao t r áf e go d e d r o ga s no R io d e J a ne ir o . D i sp o ní ve l e m: ht tp : //
www.mayomo.com/

O MaYoMo permite aos seus utilizadores consultar

informações e

notícias de várias partes do mundo, por meio de computadores conectados a
internet. Com isto, pessoas sem formação em jornalismo podem se envolver
nos

acontecimentos

mundiais,

pelo

comentário

e

relato

de

um

acontecimento, ou pelo registro do próprio fato na forma de vídeo. O
projeto ainda incorpora um blog e contas no Twitter e no Facebook qu e
adicionam mais informações e discussões às notícias apresentadas no mapa.
Outro exemplo de mapa jornalístico vem da plataforma Ushahidi 79
(Figura 36), criado para acompanhar as eleições presidenciais no Quêni a
em 2007. Essa iniciativa recolheu relatos de testemunhas da violência, e
mensagens de texto, e as disponibilizou em um mapa, utilizando a
plataforma do Google Maps. O projeto foi ampliado e hoje é usado para
uma

série

de

projetos

semelhantes.

Ushahidi pode ser considerado um ambiente que combina ativismo
social, jornalismo cidadão e informações localizadas. Após sua primeira
utilização no Quênia, o Ushahidi foi usado para monitorar e denunciar a
violência anti-imigrantes na África do Sul. Também já foi usado para
mapear a violência no Congo, e para acompanhar as eleições no México e
79

Plataforma que pode ser usada para diversos fins, dentre eles o jornalístico (www.ushahidi.com).
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na

Índia,

dentre

outros

usos.

O mapa em escala global, no Ushahidi, é um suporte para as
informações

que

estão

associadas

aos

lugares

onde

se

dão

os

acontecimentos. O site se expande em redes sociais como o Twitter e o
Facebook, além de apresentar um blog onde os envolvidos no projeto
podem aprofundar o debate dos fatos que estão sendo monitorados. Os
conteúdos são apresentados sobre um mapa e podem ser inseridos por
qualquer pessoa cadastrada na forma de textos, vídeos e fotografias.

Fi g ur a 3 6 . Map a U sh a h i d i - Fei to p ar a a co mp a n har o s aco n tec i me n to s li gad o s ao úl ti mo
ter r e mo to no C h ile . Ne s se e x e mp lo as i n fo r ma çõ es s ão vi nc u lad as ao s l u gar e s, d a nd o
u ma d i me n s ão lo ca l à s n o tíc ia s. Di sp o ní v el e m: ht tp : // www.ushahidi.com/

O objetivo do projeto é criar uma plataforma onde qualquer pesso a
ou organização possa criar a sua própria maneira de coletar e visualizar
informações. Para tanto, dispõe de uma versão para telefones celulares que
possibilita o acesso e a inserção de conteúdos em mobilidade, fato ess e
representativo para um ambiente de produção e consumo de notícias. As
informações são visualizadas em um mapa interativo e autenticadas pelo s
próprios usuários, por meio de comentários que dão credibilidade ou
desqualificam a notícia.
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5.5 - Mapas artísticos
Os mapas colaborativos também viabilizam intenções artísticas, que
propõem uma reflexão coletiva das imagens, áudios e aspectos submersos
dos lugares. Ambientes produzem experiências nos indivíduos, que por sua
vez podem traduzir essas

sensações

em

conteúdos

de comunicação

acoplados a um mapa.
A abertura dos mapas a temas que não seguem os parâmetros
cartográficos,

aliada

fotografias

textos,

e

à

possibilidade

qualifica

esses

de

inserção

dispositivos

de
para

vídeos,

sons,

apropriações

horizontais e usos laterais ao mapeamento oficial. A construção de projetos
artísticos utilizando mapas colaborativos não é uma obra acabada, ou seja,
somente se completa no envolvimento dos indivíduos, que produzem
significado para os lugares pela adição de conteúdos de comunicação no
mapeamento.
O mapa ArtSatBr 80 (Figura 37), projeto do departamento de artes da
Universidade de Brasília, apresenta a ideia da terra como uma interface de
casos de desmatamento, de queimadas, de pastos irregulares, de ameaças a
infância, e de miséria, que são denunciadas pelos produtores/usuários do
projeto. Assim, pretende ser um espaço de participação, onde pessoas do
mundo todo podem enviar imagens, vídeos, sons e texto sobre as condições
do planeta Terra.

80

www.artsatbr.unb.br/
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Figura 37. Mapa ArtSatBr - Nele é possível adicionar informações a respeito de agressões socioambientais,
como desmatamentos, queimadas e ameaças a infância. Disponível em: http:// www.artsatbr.unb.br/

Por ser uma proposta artística, visto que foi concebido por um
departamento de artes como tal, não cabe nesse espaço um sistema de
autenticação das postagens e nem um processo de cadastro para produzir
informações, pois o projeto se orienta pela possibilidade de produção de
significados na interação com o mapa, descredenciando formalidades qu e
visem promover a checagem dos conteúdos. O ArtSatBr não vaza para
outros ambientes da internet, como as redes sociais e os blogs.Projetos
como esse contribuem para o acesso as informações, bem como para a
democratização do poder de fala, de expressão e de comunicação.

Outro exemplo de mapa artístico em escala global vem do Reino
Unido com o projeto da rádio BBC de Londres, denominado Save Our
Sounds 81 (Figura 38), preocupado em criar um mapa de áudio do mundo. A
proposta é especialmente interessada em preservar os sons em perigo de
extinção, para as futuras gerações. Nessa coletânea estão os sons de fita
k7, de winchester ou de disquete rodando, sons de vitrola, de máquinas de
fax, de modens de 56K, dentre outros.

81

www.bbc.co.uk/worldservice/specialreports/saveoursounds.shtml
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O projeto é aberto ajudando a conservar a memória auditiva e a
construir um sentido de lugar a partir do áudio. Uma espécie de ecologia
acústica, com novos sentidos para o social, é possível de ser despertada,
pelo afunilamento das relações sonoras com os lugares.

Figura 38. Mapa Save Our Sounds - No mapa é possível inserir o áudio dos lugares e sons em risco de
extinção. Disponível em: http:// www.bbc.co.uk/worldservice/specialreports/saveoursounds.shtml

O Save Our Sounds não fica restrito ao seu endereço eletrônico n a
internet. Ele se espalha pelos ambientes do Twitter e do Facebook,
incorporando a dinâmica das redes sociais na sua proposta de um mapa de
áudio do mundo. Seus conteúdos também são compostos de textos qu e
explicam o local, o dia e a hora que determinado som foi captado.
Diferente da grande maioria dos mapas colaborativos, este projeto
usa como base cartográfica o Virtual Earth da Microsoft e não exige um
cadastro prévio para que se possam adicionar conteúdos. As centenas de
áudios

presentes

comprovem

a

nesse

sua

mapa

artístico

autenticidade,

não

passam

descaracterizando

por
a

filtros

que

presença

de

procedimentos de validação de posts para essa experiência colaborativa.
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5.6 – Mapas de comunidades
Muito próximo dos mapas artísticos estão os mapas que classificamos
como de comunidades. Neste tipo, camadas de informações são adicionadas
aos lugares, promovendo uma sensação de pertencimento e vínculo a
determinados locais de uma cidade. Desta forma, um movimento de
reacoplamento
identidades

das

pessoas

territoriais

aos

lugares,

específicas

ou

por

pelo

desenvolvimento

eventos

que

de

mobilizem

determinados grupos humanos, é potencializado por esse tipo de mapa
colaborativo.
Uma

ilustração

Neighborhood

(Figura

de

mapas

39).

Nele

de
as

comunidades
crônicas,

é

o

contos

Mr.
e

Beller’s
narrativas

adicionadas, que tem como cenário Nova York, podem ser comentadas por
qualquer pessoa cadastrada no site do projeto. Perfis no Twitter e no
Facebook completam o ambiente, que pretende expressar a percepção d a
cidade (na escala urbana) por quem nela habita, e faz dos seus lugares os
símbolos de uma experiência cotidiana.
O Mr. Beller’s Neighborhood 82 é uma combinação de revista e mapa.
Ele usa a imagem externa de Nova York, isto é, a que todos conhecemos,
como uma forma de organizar as paisagens internas, muitas vezes
desconhecidas do morador da cidade. Nesse espaço, as pessoas podem
relatar fatos interessantes sobre os lugares da cidade, seja na modalidade
jornalística, seja sob a forma de um ensaio pessoal. O importante é
construir uma história ancorada nos lugares.

82

mrbellersneighborhood.com
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Figura 39. Mapa Mr. Beller’s Neighborhood - Os pontos representam relatos de experiências vividas na
cidade de Nova York. Disponível em: http://www. mrbellersneighborhood.com

Já no mapa do Bdebarna 83 (Figura 40), os moradores de Barcelona
podem escrever sobre a sua cidade e deixar suas impressões em um map a
para que outros as conheçam e participem. A navegação pode ser por
temas, por bairros, por autores, por histórias mais comentadas ou mais
lidas. Também é possível a inserção de fotos e vídeos.
O site é baseado em um mapa de Barcelona que inclui histórias
pessoais, sempre ligados a um ponto da cidade. Assim, no mapa, há um a
série de ícones coloridos. Cada um destes indica que alguém disse algo
relacionado a uma rua, praça ou avenida.
Neste caso, novas possibilidades de relação com a cidade d e
Barcelona são potencializadas pela produção de narrativas de baixo para
cima, pois qualquer pessoa pode descrever e compartilhar suas experiências
com determinados lugares da cidade em que tem maior afeto. Trata-se de
um mapa urbano de acordo com a escala.
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Figura 40. Mapa Bdebarna - Neste tipo de mapeamento colaborativo promovido na cidade de Barcelona, as
possibilidades de novos sentidos e significados para o espaço urbano são ampliadas. Disponível em:
http://www.bdebarna.net

Além de promover uma historia não oficial de Barcelona, Bdebarna
pode ajudar a desenhar uma espécie de mapa humano da cidade, com
características próprias que remetem a lembranças, histórias, eventos e
lugares que se combinaram em condições específicas. Badbarna expressa
uma relação entre a cidade e as novas tecnologias ligadas ao território.
Outro exemplo de mapas de comunidades é o Wikimapa 84 (Figura 41),
projeto brasileiro que utiliza o Google Maps para divulgar atividades
culturais, estabelecimentos comerciais, escolas, praças, entre outros, das
cinco comunidades onde já está presente: Complexo do Alemão, Complexo
da Maré, Cidade de Deus, Santa Marta e Pavão-Pavãozinho, na cidade do
Rio De Janeiro. Isto é possível através da colaboração das pessoas que se
cadastram no serviço, mas o diferencial do projeto é o mapeamento de ruas
e vielas de comunidades de baix a renda – até então não realizado pelos
serviços de pesquisa e visualização de mapas tradicionais, ou seja,
permitindo um mapeamento de baixo para cima e potencializando novas
formas de relacionamento com o espaço urbano.
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Figura 41. Mapa Wikimapa – Mapeamento colaborativo em comunidades de baixa renda é o foco desse
mapa ancorado no Google Maps, permite uma espacialização de baixo para cima do espaço urbano.
Disponível em: http://www.wikimapa.org.br.

Nesse mapa urbano é possível, além de buscar informações sobre as
regiões mapeadas, publicar suas próprias informações e comentários sobre
novos pontos, ou sobre pontos já existentes. Os próprios usuários vão
controlando o que é inserido, de acordo com a experiência de cada um.
Aqui, nesse capítulo, descrevemos e enquadramos mais de um a
dezena de projetos colaborativos na nossa proposta de tipologia. Portando,
reforçando o nosso entendimento que esses mapas podem ser classificados
quanto a escala geográfica de percepção dos assuntos e de acordo com os
temas

que

disponibilizam

apesar

da

diversidade

de

aplicações,

apropriações, interfaces colaborativas e dispositivos multimídia que esse
mapeamento possa ter.
A seguir, entraremos na conclusão do trabalho onde vamos pontuar
algumas questões levantadas no decorrer do texto e apresentar um quadro
síntese com os cinquenta (50) mapas que promoveram as reflexões e
conduziram as definições apresentadas nessa pesquisa.
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Conclusão

As novas tecnologias da informação e da comunicação, quando
mediam determinadas relações com o espaço, são capazes de potencializar
novas

leituras

dos

lugares,

podendo

criar

vínculos

e

identidades

territoriais. Os estudos que se propõem a compreender o nexo entre as
tecnologias digitais, particularmente aquelas disponibilizadas no ambiente
da internet, e as reconfigurações do espaço geográfico pela produção
coletiva de mapas, são um campo aberto pela “geografia da comunicação”.
O mapeamento colaborativo, viabilizado pelas novas tecnologias, constrói,
circula e compartilha no meio social, uma maneira renovada de perceber,
entender, usar e adicionar conteúdos de comunicação aos lugares.
Nesse trabalho, buscamos articular a pesquisa em comunicação com a
materialidade do espaço geográfico. Entendendo o mapa como um element o
que viabiliza fluxos de informações entre as pessoas e os lugares. Isto é
decorrente de uma interpretação que não reduz o mapa a um artefato. Ou
seja, compreende o mapa como uma “mídia” que produz e circula uma
mensagem-imagem dos lugares.
Os projetos colaborativos de mapeamento são uma possibilidade
aberta de alteração do modo de se comunicar e se apropriar do espaço
urbano, ao mesmo tempo em que expressa uma maneira de se relacionar
com os lugares, menos alinhada com a rigidez do mapeamento oficial. Esse
trabalho buscou entender o fenômeno do mapeamento colaborativo a parti r
de três eixos, a saber: a constatação de um mapeamento aberto e
colaborativo que se diferencia da cartografia acadêmica em termos de
produção e consumo de informações, a caracterização desses mapas pelo
viés das funções pós-massivas em comunicação e a proposta de uma
tipologia que possa ser aplicada a esses mapas.
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A cartografia tradicional emite suas imagens-mensagens a receptores
que não dispõem de recursos capazes de produzir conteúdos acerca das
informações e das representações difundidas. Cabe, apenas, ao cartógrafo a
seleção do tema, a escolha da base topográfica e o enquadramento da escala
nessa forma de produzir mapas. Aqui, denominamos esse mapeamento
como não colaborativo.
O advento de dispositivos de projeção do espaço geográfico n a
internet, principalmente o Google Maps, permitiu a inserção de conteúdos
de comunicação a partir dessas plataformas. Esses dispositivos “abriram ”
os mapas para interesses e demandas específicas possibilitando a qualquer
pessoa produzir e fazer circular um mapa temático.

Outro aspecto relevante nos mapas feitos sob colaboração é a presença
de funções pós-massivas. Denominamos de práticas pós-massivas, nos
mapas colaborativos, a personalização e a descentralização dos fluxos de
comunicação que se dão pela inserção de textos, vídeos, áudios e
fotografias sobre os lugares e os temas apresentados.

Diante da variedade de aplicações, usos e interfaces que temos à
disposição
classificação

nesses
dos

projetos
mapas

de

mapeamento

colaborativos

aberto,

levando

em

propomos

uma

consideração

a

percepção geográfica (a escala) e os diversos assuntos apresentados (o
tema) por essa forma de produzir e consumir informações espacializadas.
Para isso, pensamos os mapas colaborativos na internet, também, como um
código que expressa uma certa forma de se relacionar com o espaço.
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Apresentamos na próxima página, uma matriz com os cinquenta (50)
mapas que constituíram o nosso inventário de pesquisa (Figuras 43, 44 e
45), dele surgiram nossas reflexões e conclusões a cerca do mapeamento
colaborativo. Aqui, são classificados de acordo com a escala (global ,
nacional, regional e urbano) e quanto ao tema (artísticos, comunidades,
crimes, infraestrutura, jornalísticos e turísticos) como dita a noss a
tipologia. Também apontamos os dispositivos multimídia presentes (textos,
imagens e sons), as ferramenta colaborativas (blogs e redes sociais), o país
de origem e a necessidade, ou não, da validação das postagens.
Essa matriz foi o suporte das nossas análises e descrições realizadas
principalmente nos últimos capítulos desse trabalho (4 e 5). Pois, pudemos
detalhar os mapas e encontrar os elementos que os aproximavam, bem como
os que os diferenciavam. A maior parte dos mapas nesse quadro é urban o
(42%), quanto à escala, seguido dos nacionais (32%) e dos globais (26%).
Os regionais não foram detectados, mas isso não impede que existam mapas
que abordem temas nessa escala geográfica. O predomínio de mapas
urbanos reforça a idéia de uma ligação mais intensa entre cidade e novas
tecnologias viabilizadas por esses dispositivos.
Quanto ao tema, há um predomínio dos mapas de infraestrutura
(38%) e comunidades (34%) que juntos representam mais da metade do
nosso levantamento. Os mapas de crimes, quando vistos do ponto de vist a
colaborativo, isto é, quando não são aplicações de dados estatísticos da
polícia sobre uma cidade representam apenas 10%. As iniciativas artísticas
em mapeamento foram de 8% seguido dos mapas turísticos (6%) e dos
mapas jornalísticos (4%). Vale a ressalva que estamos tratando d e
ambientes

abertos

e

colaborativos

que

não

seguem

a

rigidez

do

mapeamento tradicional. Portando, as fronteiras entre os temas são tênues
tornando

difícil

a

tarefa

de

classificação

quanto

ao

tema.

trabalhamos com o tema que era dominante ou prevaleciam no mapa.

Assim ,
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Figura 42. Mapas utilizados na pesquisa 1 – Lista dos mapas colaborativos utilizados na pesquisa. Nesse
quadro classificamos os mapas quanto a escala e o tema, além de detectar dispositivos multimídia,
ferramentas colaborativas, validação de postagens e o país de origem.
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Figura 43. Mapas utilizados na pesquisa 2 – Lista dos mapas colaborativos utilizados na pesquisa. Nesse
quadro classificamos os mapas quanto a escala e o tema, além de detectar dispositivos multimídia,
ferramentas colaborativas, validação de postagens e o país de origem.
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Figura 44. Mapas utilizados na pesquisa 3 – Lista dos mapas colaborativos utilizados na pesquisa. Nesse
quadro classificamos os mapas quanto a escala e o tema, além de detectar dispositivos multimídia,
ferramentas colaborativas, validação de postagens e o país de origem.

115

Quando cruzamos escalas e temas constatamos o domínio de mapas
urbanos, de comunidades e de infraestrutura, nas propostas colaborativas.
Logo, é o ambiente urbano que prevalece nesse tipo de mapa. Aqui, o tem a
comunidades é uma expressão que está vinculada a associações de pessoas
em torno de eventos, lugares e identidades urbanas e a infraestrutura é a
mobilização a partir de uma questão coletiva colocada sobre a cidade.
O texto é o principal conteúdo que podemos inserir em um mapa
colaborativo, apenas em 03 mapas não é possível realizar postagens usando
um comentário. 38% dos mapas apresentam outros dispositivos multimídia
(fotografias, vídeos e sons) combinado com textos o que adiciona outras
camadas de comunicação a experiência colaborativa. O nosso inventário
revela uma tendência do mapa aberto se dilatar para as redes sociais e
blogs, pois quase a metade dos mapas (48%) já apresentam essas
ferramentas colaborativas que ampliam o alcance dos projetos.
Muitas vezes há mais de uma rede social no mesmo mapeamento. As
ferramentas colaborativas predominantes, nos mapas que dispõem desses
recursos, são o Twitter (75%) e o Facebook (50%). A extensão para blogs
representa 29%, a ligação com comunidades no Orkut é de 16% e o Flickr
está presente em 13% dos ambientes que contam com essas ferramentas. No
que se refere a validação de postagens é majoritária a ausência desses
sistemas nos projetos, pois 82% dos mapas não possuem dispositivos que
autentiquem os conteúdos adicionados.
Diferente de uma noção tradicional em cartografia, que reserva à
elaboração dos mapas um conteúdo impessoal, instrumental, objetivo e
fechado. Nessa dissertação, apresentamos o surgimento de uma nova form a
de produzir e consumir informações dos lugares, mesmo como algo aind a
não dominante, através do uso crescente de mapas colaborativos, presentes
na internet. Para isso interpretamos os mapas como uma “mídia” qu e
expressa uma forma de se relacionar com o espaço geográfico de baixo
para cima em sintonia com um ambiente de comunicação aberto e
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colaborativo
Portando, os mapas colaborativos têm sua legitimidade construída
nas práticas sociais que operam nos lugares e não na definição de um
conhecimento fixo e preestabelecido por especialistas em cartografia. Com
o advento do mapeamento aberto, materializado no ambiente da internet, é
que

nos

arriscamos

a

sugerir

que

passamos

por

um

momento

de

transformação das formas de produzir, consumir e circular imagens, textos,
representações e informações nos mapas.
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