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Resumo   

O artigo investiga de que forma os mapeamentos digitais, nova ferramenta que 
está cada vez mais inserida em nosso cotidiano, estão se tornando uma linguagem 
no campo da comunicação mediada digitalmente. Para tal investigação, foi 
utilizado o projeto Arte Fora do Museu como base para análises e comparações 
junto a outros mapas digitais. O estudo, de natureza qualitativa, teve os dados 
obtidos por meio de levantamento documental. O tratamento do material utilizou 
ferramental de análise de conteúdo para a interpretação dos dados, visando a 
compreensão dos elementos fundamentais presentes nos diversos mapas e, assim, 
buscar o que poderia ser uma gramática comum entre os diferentes exemplares 
estudados. Como resultados, em linhas gerais, observamos e nomeamos as 
características dos mapeamentos digitais, confirmando a hipótese de que tais 
expressões se apresentam como uma nova linguagem em meio às práticas de 
comunicação mediadas tecnologicamente, na contemporaneidade.  
 
Palavras-chave: comunicação mediada; mapeamento digital; linguagens midiáticas; 
Arte fora do Museu. 
 

Introdução 

 A origem deste trabalho remonta a perspectiva onde a cultura 

contemporânea está desenvolvendo novos ambientes e modos de percepção e, 

assim, novos modos de comunicação que necessitam de uma melhor compreensão.  

Ainda nesta perspectiva, presenciamos uma cultura composta por um excesso de 

tecnologias digitais onde os avanços tecnológicos modificaram tanto as relações 

humanas, como a maneira do homem pensar. Conforme Domingues: 

 
Hoje, tudo passa pelas tecnologias: a religião, a indústria, a ciência, a 
educação, entre outros campos da atividade humana, estão utilizando 
intensamente as redes de comunicação, a informação computadorizada; e 
a humanidade está marcada pelos desafios políticos, econômicos e sociais 
decorrentes das tecnologias. A arte tecnológica também assume essa 
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relação direta com a vida, gerando produções que levam o homem a 
repensar sua própria condição...(1997, p. 17). 
 

 Diante dessas mudanças, percebemos estes meios de comunicação como 

variáveis que se tornam mediadores tecnológicos de ações e práticas do nosso 

cotidiano. As tecnologias podem, assim, comparecer como um novo modo tanto de 

perceber quanto de representar as coisas e o mundo.  

 Este novo cenário midiático propiciou o nascimento de uma profusão de 

novas linguagens, dentre elas os mapeamentos digitais. Um mapeamento digital 

deve ser entendido como a possibilidade de representações cartográficas ganharem 

novos suportes e expressões na contemporaneidade, a partir da emergência das 

tecnologias digitais.  

 Acompanhamos o surgimento de uma série de mapeamentos digitais, 

com fins diversos, como o mapeamento de paisagens sonoras - a exemplo do 

projeto Mapa Sonoro do Estado do Rio de Janeiro3 (SÁ, 2011), de equipamentos 

culturais (OLIVEIRA, 2010) e intervenções artísticas (BRUNET, 2008), para citar 

alguns, que nos permite afirmar que os mapeamentos começam a se estruturar 

como uma linguagem específica, dentro das diferentes expressões que os artefatos 

contemporâneos de comunicação permitem.  

 Nesse sentido, destaca-se o projeto Arte fora do Museu4 que, através de 

um mapeamento de diversas obras de arte que se encontram espalhadas pela 

cidade de São Paulo, busca disponibilizar para a sociedade, por meio de um site e 

um aplicativo para smartphone, não só as obras mapeadas (através de fotos e 

sinopses), mas também entrevistas com seus criadores e curadores, buscando 

entender melhor seu contexto de criação. Este material é formado por obras que 

englobam desde esculturas, pinturas, grafites e construções arquitetônicas que se 

encontram na cidade, fora de museus, e pelas quais muitas vezes os cidadãos 

passam despercebidos, por já fazerem parte de seu cotidiano. 

 

Os mapas digitais e suas características 

 

                                         
3 http://culturadigital.org.br/project/mapa-sonoro-do-estado-do-rio-de-janeiro/. Acesso em: 20.mai.12. 
4 http://arteforadomuseu.com.br/. Acesso em 12.mai.12.  
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 Um mapa digital e colaborativo apresenta a mesma definição de um 

mapa analógico, porém com alguns aspectos que possibilitam um significado mais 

abrangente. Segundo professor da UFRGS, Laureano Ibrahim Chaffe5:  

 
O mapa é a representação de uma área geográfica ou parte da superfície 
da Terra, desenhada ou impressa em uma superfície plana. Contém uma 
série de símbolos convencionais que representam os diferentes elementos 
naturais, artificiais ou culturais da área delimitada no mapa. (CHAFFE, 
L.I., 1972)  
  

 Com o aperfeiçoamento das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs), em constante evolução, estamos diante de uma época de infinitas 

possibilidades de troca de informações que transformam a ideia de mapa. Entende-

se por mapa colaborativo um compartilhamento de informações organizado a partir 

de um banco de dados digital, com uma linguagem visual que pode ser diferente 

dos mapas convencionais. Os mapas digitais se caracterizam como uma forma de 

olhar os territórios diferentemente da cartografia clássica, devido o conjunto de 

camadas de informação que o ambiente digital pode propiciar, fazendo com que o 

mapa possa ser “lido” de diferentes modos.  

 A publicação de conteúdos está cada vez mais automatizada e com 

interfaces mais amigáveis para os internautas, como acontece com o Google maps, 

plataforma que a maioria dos mapas digitais estão buscando apoio. Identificamos 

nesse contexto uma mudança do modelo de comunicação de um-para-muitos para o 

formato muitos-para-muitos, ou como André Lemos (2007) prefere chamar, uma 

“liberação do pólo-emissor”. Neste cenário, percebe-se a valorização dos aspectos 

multimidiáticos, que atualmente são um dos recursos mais eficazes nos mapas 

digitais, pois, proporcionam maior percepção e apresentação de informações. 

 Entende-se como multimídia a comunicação com a utilização de 

múltiplos meios: sons, fotografias, textos, vídeos, animações, ou seja, a utilização 

de diversos meios para a divulgação da mensagem e que ganhou maior visibilidade 

com o advento do computador. Nos dias de hoje, essa comunicação pode ser feita 

não só no computador, mas também nos celulares, tablets etc.  

 Recursos multimídias podem estimular mais os sentidos do que o uso de 

uma única mídia, pelo fato de exigirem mais atenção por parte dos usuários que os 
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utilizam. Isso pode favorecer uma experiência imersiva e, consequentemente, mais 

efetiva na apreensão de uma dada mensagem.  

 

Os mapas digitais como linguagem 

 

 A perspectiva que adotamos aqui refere-se à ideia de linguagem como 

um conjunto de signos que, organizados a partir de um conjunto de regras 

(sintaxe), é capaz de produzir um conjunto de significados (semântica) (PEREIRA, 

2011, p.83). Neste sentido, incluímos como linguagem, tanto expressões animais, 

como o canto dos pássaros, por exemplo, como linguagens computacionais e 

midiáticas. (PEREIRA, op cit., pp 83-84). É todo sistema de sinais organizados a 

partir de um código (natural, como no caso dos animais, ou artificial, no caso das 

linguagens simbólicas) que permite realizar atos de comunicação. A comunicação 

humana é realizada de várias maneiras, por meios de signos visuais, auditivos, 

linguagem corporal, etc., enfim, um conjunto vasto e amplo de signos 

fundamentalmente simbólicos. 

 Pode-se observar vários tipos de linguagens, tais como, a linguagem dos 

surdos-mudos, dos sinais de trânsito, entre outras; mais recentemente com o 

aparecimento da informática, surgiu também a linguagem digital, que permite 

armazenar e transmitir informações em meios eletrônicos, é esta linguagem que 

iremos explorar e é dentro desta perspectiva que os mapeamentos digitais poderão 

ser entendidos como uma linguagem singular. 

 Os mapas reúnem diferentes signos – por exemplo, formas de representar 

uma casa, uma ponte ou um restaurante através de ícones específicos – que são 

organizados a partir de um conjunto de regras – por exemplo, como se deve ler o 

conjunto de signos apresentados – e que, assim, transmitem informações 

específicas através de uma linguagem cartográfica. Os mapas digitais, por sua vez, 

ampliam este conjunto de possibilidades de informações dado o seu caráter 

multimidiático, garantido pela sua natureza digital. Ou seja, há a recorrência a 

elementos audiovisuais e textuais, que completam este processo de transmissão de 

informação, mas a base dessa troca é feita através de uma representação 

cartográfica.  
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 Os mapas digitais são, assim, uma forma de organização de informações 

que comparece como uma linguagem visual, capaz de oferecer diferentes camadas 

de informações no mesmo mapa. O mapeamento interativo e colaborativo pode 

contribuir para a criação de redes de informação e comunicação que podem 

auxiliar no planejamento e na tomada de decisões, no que se refere às ações 

educativas e comunicativas. (NATANSOHN, 2009, p.22).  

 Podemos levantar três principais aspectos que reforçam e ajudam na 

compreensão dos mapeamentos digitais como ferramenta de uso diário e assim se 

reafirmando como uma nova linguagem midiática: 

 

• Praticidade nas relações 

 

 As vantagens e o sentido de quando utilizar um mapa digital colaborativo 

parte do pressuposto de que o usuário está buscando uma informação que nem 

sempre é encontrada com uma pesquisa qualquer. A intenção de quem compartilha 

ou busca esta informação em um mapa digital é muito mais direcionada, este fator 

também é resultado dos vários objetivos que os mapas possuem, uma vez que são 

fundamentalmente temáticos. Como a busca é conduzida de forma direcionada ao 

tema proposto, é mais fácil organizar e compilar informações.  

 

• Simplicidade de manusear 

 

 Grande parte dos mapas colaborativos apresentam características que 

podem ser consideradas de fácil interpretação e consequentemente de fácil 

utilização. Por apresentarem ícones didáticos e autoexplicativos, podemos 

considerá-los como uma ferramenta onde é possível encontrar uma maneira fácil 

de obter e oferecer informação. Com essas características, podemos colocar dois 

indicadores: a possibilidade de sistematizar discussões e trocas nos ambientes de 

rede, de modo não hierárquico; a possibilidade de serem utilizados como 

instrumentos de conhecimento. 

 

• Expressões multissensoriais 
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 Na mesma linha do item anterior, podemos encontrar elementos que 

caracterizam o mapa como uma linguagem ao observarmos como ele conversa com 

o seu público e como ele possui elementos de cunho visual, auditivo e sinestésico. 

Esses elementos modificam a interação com o usuário, deixando ainda mais lúdica 

a enriquecedora a troca de informações. 

 

As características do mapa como linguagem 

 

 Após o levantamento e comparação de um vasto conjunto de mapas 

digitais, levando como base dessa analise comparativa o Arte Fora do Museu, 

observamos algumas características comuns que os diferentes mapas adotam como 

expressões e representações visando reconhecer os elementos fundamentais que 

nos ajudam a compreendê-los como linguagem.  

 

1. Ponto indicativo 

 

 É notável a presença de um ponto indicativo em todos os mapas digitais, 

esta indicação faz referência aquilo que o usuário está procurando, pode ser 

representado de diversas formas e em alguns casos podem ser temáticos. Mesmo 

estando simbolizado de maneiras diferentes, o significado de todos esses pontos é o 

mesmo, ou seja, indicar onde está aquilo que se procura no mapa e apontar a sua 

localização exata.  

 Os pontos indicativos, em sua maioria, estão simbolizados em formato de 

seta. Podemos considerar esses pontos como uma das informações principais da 

busca, uma vez que é exatamente naquele local que se encontra o objetivo da 

pesquisa daquele usuário.  

 Através de imagens, grandes partes dos mapas trazem junto com o ponto 

indicativo, alguma imagem que forneça informação do que se pode encontrar 

naquele local, fazendo com que a interpretação, a busca, as vezes, seja mais 

rápida e fácil. 

 

2. Zoon/Click 
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 Os mapas digitais possuem a ferramenta zoom e é através dela que o 

mapeamento possibilita ao usuário o recurso de aproximar ou afastar o mapa e 

analisá-lo em diferentes dimensões. Este instrumento pode oferecer dois tipos de 

informações à pessoa que está navegando no mapa: uma vista panorâmica com 

indicações de regiões com a informação desejada ou, na medida em que o usuário 

vai aproximando, ele pode obter informações da quantidade ou volume indicados 

em determinada região. 

 Em alguns mapas, como no caso do AFM a mensagem é fornecida pela 

quantidade de pontos indicativos presentes naquele local, mas existem outros 

mapas que transmitem essa informação de outras maneiras. O Mapa da Cachaça6, 

por exemplo, mostra o número de opções da bebida em determinada região. 

Podemos interpretar que o conceito de volume presente no local é o mesmo, mas a 

partir de números ou pontos mais claros e mais fracos ou imagem maiores e 

menores, é que se transmite a percepção de quantidade. 

 Existe uma hierarquia nas informações transmitidas por um mapa, e é o 

zoom que determina o conteúdo que será exibido, de acordo com o 

aprofundamento da busca. Essa questão também depende da quantidade de 

informações que aquele mapa pode oferecer, quanto maior e mais completo for o 

seu conteúdo, maior será a hierarquização desses dados.  

 Através do zoom que podemos absorver de modo mais preciso o 

conteúdo transmitido. O começo dessa transmissão acontece de uma maneira 

generalizada, ou seja, a visão do mapa por inteiro, conforme o usuário vai focando 

a busca e acionando a ferramenta do zoom, é que ele vai recebendo mais detalhes 

daquilo que se procura. Em linhas gerais, o internauta recebe a informação de 

acordo com a quantidade de zoom que se aplica em determinado local. 

 Assim como o zoom, a opção de navegar pelo mapa, poder selecionar 

pontos, clicar neles e obter mais informações sobre aquilo, estão presentes nos 

mapeamentos e a mesma dinâmica da navegação pela internet. Quando um usuário 

clica em alguns dos ícones apresentados por aquele mapeamento digital, a primeira 
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mudança é a maneira que aquela informação é fornecida, na maioria dos casos o 

resultado é o aprofundamento daquilo que se procura.  

 O caso do AFM, ao clicarmos em determinado ponto indicativo, podemos 

obter o nome daquela obra, categoria a que ela pertence e o nome do artista que a 

produziu. Podemos classificar essa etapa da navegação como restrita a informações 

básicas, pois é um resumo do que se apresenta ali, e é a partir deste ponto que o 

usuário pode saber se quer se profundar ainda mais ou não nas informações que 

busca.  

 Quanto mais um usuário pode se aprofundar utilizando o click ou o zoom, 

mais podemos identificar as diferenças entre os mapeamentos. A diferença está no 

conteúdo oferecido pelo mapeamento, podendo ser mais aprofundo ou não, essa 

questão também varia conforme o objetivo e o tema de cada mapa e se ele 

pretende ser mais informativo ou não. Em determinados casos, como no do AFM ou 

do Mapa da Cachaça, o mapeamento pode apresentar outras funcionalidades, por 

exemplo, podemos considerar ambos projetos, além de mapas, um banco de dados 

ou uma biblioteca virtual de seus respectivos temas.  

 O Arte Fora do Museu se destaca neste ponto pela qualidade das 

informações  presentes em seu mapeamento, funcionando como um livro de 

história com informações completas, vídeos, galerias, comentários, imagens e a 

curadoria feita pelos especialistas naquela obra. É por essa razão que associamos o 

site e aplicativo à uma visita guiada ao museu. 

 Alguns mapeamentos, como o Mapa da Feira Orgânica7, oferecem apenas 

informações relevantes como os grupos de consumo mais próximo do usuário e 

onde existem feiras orgânicas, o mapa informa apenas o básico, ou o que se pode 

considerar necessário para o usuário daquele mapeamento. Esse fato demonstra a 

questão levantada sobre a temática e o objetivo de cada mapeamento. 

 

3. Imagens associativas 

 

 Os mapas parecem explorar uma forma de comunicação mais intuitiva e 

imediata, quando produzem suas informações a partir dos signos dispostos. Essa 
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forma explora uma relação crescente dos signos icônicos para os indiciais e, por 

fim, para os simbólicos. Ou seja, a informação mais fácil de ser apreendida seria 

aquela na qual o signo apresentado se parece com o significado a ser buscado, o 

que é o caso dos ícones, que associam o significante e significa por uma relação de 

semelhança entre ambos. A partir desta relação é construído o significado daquilo 

que o usuário está buscando. Se ele olhar a imagem de uma banca de frutas, por 

exemplo, irá construir em sua cabeça a mensagem que naquela rua há uma feira 

orgânica, por exemplo, e é através desse significado que é montado  o sentido da 

mensagem. 

 Em um segundo nível estariam os índices, que por associação ou 

contiguidade entre o significante e o significado, permite a significação da 

mensagem. O que pode parecer obvio mas não é, pois a escolha do ícone 

representativo é muito importante para facilitar a leitura e ao mesmo tempo pode 

modificar a mensagem que será transmitida.  A utilização desses ícones pode 

influenciar ou interferir a recepção do conteúdo presente naquele mapa. 

 O Arte Fora do Museu utiliza a associação a partir das cores, onde a 

divisão e categorização artísticas referenciam o conteúdo presente naquele local. 

Se o usuário não tem contato com essa informação, ele não saberá o que significa 

essa divisão. Oferecendo outro exemplo de mapeamento virtual, podemos citar o 

Pedalando em Recife8, que oferece opções de rotas para o ciclista pedalar pela 

cidade. Para informar que existem ciclo faixas em determinadas ruas, o 

mapeamento utiliza a imagem de um ciclista montado em uma bicicleta para 

demonstrar  essa informação; o que pode ser de fácil compreensão para alguns. Por 

outro lado, o mesmo mapeamento utiliza a letra “P” para indicar um local onde é 

possível estacionar sua bicicleta, essa informação pode se tornar confusa para os 

usuários que não falam inglês (a letra “P” é utilizada pelos americanos para 

informar onde é possível parar um automóvel, o que remete à palavra “park”, 

tradução para estacionar) ou que não fizeram a associação à palavra “park”. 

 

4. Segmentação da busca 

 

                                         
8 http://pedalandorecife.blogspot.com.br/ 
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 Outra característica presente na maioria dos mapeamentos digitais 

levantados nesta pesquisa é a opção de customizar o mapa ou a busca, da maneira 

que o usuário desejar. Utilizando o AFM como exemplo, percebe-se que se a pessoa 

que está utilizando o mapeamento quiser verificar somente os grafites de São 

Paulo, ela fecha a pesquisa para segmentar de acordo com aquilo que se deseja 

buscar.  

 Caso o usuário deseje ver somente esculturas daquele mapa, ele pode 

focar a pesquisa somente nesta categoria.  

 

 

5. Localizando o usuário 

 

 A geolocalização é uma das maiores funcionalidades presentes nos 

mapeamentos digitais, pois pode localizar o usuário e deixar a busca mais rápida, 

fácil e focada. Alguns mapas digitais oferecem a opção de localizar o usuário 

automaticamente e oferecer as opções mais próximas do mesmo, evitando que ele 

tenha que indicar o endereço que quer procurar naquele mapeamento. 

Essa característica pode variar de acordo com o objetivo do mapa, pois 

normalmente ela está associada ao formato “aplicativo” para que se possa acessar 

o mapa a partir de dispositivos móveis, como um celular (smarthphone). Assim, não 

são todos os mapas que se apresentam, além da forma de sites, na forma de 

aplicativos.   

 

Resultados comentados  

 

 Os mapas virtuais, como uma expressão cada vez mais recorrente nas 

práticas comunicacionais contemporâneas, podem potencializar diversas situações 

que implicam localização, mobilidade e conjuntos variados de informações  

 Levando em consideração a presença dos mapeamentos digitais no dia-a-

dia, procuramos explorá-los como uma nova linguagem, ao lado de tantas outras 

como os sites, os blogs, as redes sociais etc.  
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Procuramos, assim, a partir de um estudo de caso - o Arte Fora do Museu - , olhar 

para outros modelos de mapas, de modo que pudéssemos compreender que tipo de 

linguagem midiática seriam os mapas digitais. Isto é, quais os elementos sintáticos 

e semânticos que comparecem, fundamentalmente, na maioria dos mapas digitais. 

Para tanto, procuramos agrupar em categorias as características preponderantes 

dos diferentes mapas, de modo que pudéssemos extrair dessa divisão, os aspectos 

fundamentais da linguagem “mapas digital”. Tais características, como já 

mencionado, foram:  

• Ponto indicativo: momento de referência daquilo que está sendo procurado 

pelo usuário, ícone que aponta a localização exata do objeto; 

• Zoom/Click: estruturados a partir de hierarquias de informações, o recurso 

Zoom/Click permite o fornecimento de dados com mais ou menos detalhes e 

riqueza, à medida que se aprofunda/amplia determinado ponto. 

• Imagens associativas: relação de significado e significante construída 

através da maneira que determinado mapa transmite a informação através 

de seus signos. 

• Segmentação da busca: a opção de classificar o mapa ou a busca, da 

maneira que o usuário desejar, ou seja, personalizar o mapa de acordo com 

a especificidade desejada. 

• Localizando o usuário: através de ferramentas de geolocalização, o 

mapeamento em questão pode localizar o usuário e direcionar a busca de 

acordo com o local onde ele se encontra. 

 Em geral, poderíamos acrescentar, ainda, que a linguagem “mapa 

digital”, se apresenta como uma produção descentralizada e por isso oferece 

possibilidades de representações mais abertas em sua forma de comunicar. Isto 

é, sendo colaborativos, os mapas possibilitam aos usuários a transmissão de uma 

sensação de pertencimento àquilo que se aplica. Como complemento, os 

colaboradores podem sentir-se parte da produção, da autoria, daquele 

material. 
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 Esse estudo terá continuidade no ano dos anos 2013/2014 onde 

prosseguirá com a mesma investigação e ainda, em uma outra linha empírica, 

pretende-se elaborar o “mapa dos mapas”, uma plataforma que irá condensar 

todos os mapeamentos levantados anteriormente, categorizando-os e 

oferecendo ao público um material de fácil acesso à informação desejada. 

 

Considerações Finais 

 

 Os mapas colaborativos nascem do momento atual em que vivemos, onde 

assistimos a uma popularização de ferramentas e serviços da internet baseados em 

localização, os quais têm seu funcionamento possibilitado pelos usos dos celulares, 

tabletes e outros tipos de aparatos móveis. Neste projeto de pesquisa, buscamos 

trazer à tona reflexões diversas acerca de como os mapeamentos virtuais, 

especificamente sobre aqueles que se pautam numa espécie de permissão de 

colaboração. 

 Nossa intenção foi ligar tais questões a pontos que tangenciem o 

interesse dos estudos sobre esses mapas, em busca de uma visualização, ainda 

que parcial, de como essa ferramenta emergiu e esta modificando o cotidiano 

das sociedades urbanas contemporâneas. 

 Neste contexto atual ao qual vivemos, o dilúvio crescente de 

informações faz emergir a necessidade de organização e agilidade no acesso a essas 

informações. Segundo Costa: 

 
A informação é produzida mais rapidamente do que podemos 
assimilá-la; isso é verdadeiro não apenas para Internet, mas 
também para o conjunto dos meios de comunicação ao nosso 
redor: imprensa, rádio, TV, cinema (...) O que transparece de 
fato para todos nós é a dificuldade cada vez maior de atribuir 
sentido aos fluxos de notícias, dados, informes e imagens que 
nos chegam. É aí que surgem o interesse e a importância dos 
agentes inteligentes e das sofisticadas técnicas de sugestão 
(2002:37). 
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 Visto que estamos dentro desse cenário, podemos falar que os mapas 

digitais surgem como mais um recurso que busca reduzir o tempo de procura por 

informações relevantes, além de revelarem relações espaciais que de outra forma, 

dificilmente seriam notadas. Em síntese, este é o papel do mapeamento digital: 

destacar o que é informação relevante, disponibiliza-las de forma ágil, articular as 

informações selecionados com os espaços circundantes, tecer feixes de relações 

que facilitem a produção de significados que orientem a mobilidade e compartilhar 

o que foi (re)construído. 

 Nos dias de hoje, os mapas virtuais têm sido um assunto destacado em 

diversas áreas do conhecimento, não só como estratégia para organizar melhor as 

informações, mas como um recurso para tomadas de decisões. Podemos notar isso, 

por exemplo em interfaces das redes sociais que incluíram mapas digitais como 

uma linguagem para os seus usuários.  

 O Foursquare9 e o Facebook Places10, são serviços cujo funcionamento 

situa-se no nível da publicação da localização pessoal momentânea: seus usuários 

marcam o lugar no mapa onde se encontram naquele momento e espalham a 

informação para suas redes de contatos, numa noção deliberada de “dizer onde se 

está”. Esse comportamento é cada vez mais presente, onde é possível ter seu mapa 

pessoal e os usuários podem colocar os lugares que já frequentaram, países que 

viajaram e assim por diante. 

 Acompanhamos a imersão dos mapeamentos em vários outros campos, 

como no jornalismo, por exemplo, onde estão sendo utilizados com maior 

frequência, como em infográficos (interativos ou não), como plataforma para busca 

de conteúdo ou ferramenta para auxilio em determinadas matérias. 

 Como citado anteriormente, no episódio do incêndio na balada Kiss, no 

município de Santa Maria, o jornal O Estado de São Paulo utilizou a produção de um 

mapa digital como maneira para engajar leitores e denunciar outros locais que 

poderiam estar pondo em risco seus frequentadores. 

                                         
9 https://pt.foursquare.com/ 
10 https://www.facebook.com/about/location 
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 Antes disso outros jornais também exploravam essa linguagem. Em 

fevereiro de 2012, o Jornal Hoje criou o mapa dos flanelinhas, que era uma 

amostragem dos comentários deixados pelos telespectadores do programa. Através 

de todos os comentários, e-mails ou sms enviados a rede globo, o programa 

produziu um mapa que mostrava os pontos onde os guardadores de carros atuavam 

nas ruas pelo Brasil. 

 Os mapeamentos digitais e colaborativos estão sendo utilizados em 

vários outros contextos sociais. Essa percepção cresce diariamente, como quando 

identificamos, por exemplo, órgãos públicos utilizando o mapeamento como 

ferramenta para aprimoramento e avaliação de sua gestão, como é o caso da atual 

prefeitura de São Paulo. Ou no caso do uso pela própria população, que através de 

manifestos também utilizam os mapas para poder identificar e pressionar as 

autoridades competentes, quanto aos problemas de sua cidade - como é o caso de 

Salvador e Porto Alegre, que vivenciam mapas colaborativos produzidos pelos 

moradores com o objetivo de conscientizar os políticos das necessidades 

emergenciais e públicas. 

 Um dos exemplos mais significativos e recentes do uso do mapa digital 

como linguagem ocorreu com as últimas manifestações, que paralisaram Brasil. 

Devido um conjunto de razões que já estavam deixando a população brasileira 

insatisfeita, e dentro de um estopim – que foi o aumento das passagens de 

transporte público – as pessoas decidiram sair às ruas e uma onda de manifestações 

invadiu as cidades. Como forma de comunicação e transmissão de informações, 

utilizaram-se as redes sociais, jornais, revistas, televisão e no meio de todas essas 

ferramentas foi criado um mapa que indicava os pontos onde estavam ocorrendo as 

manifestações. Este mapa não foi produzido com informações superficiais, ele vai a 

fundo do conteúdo que gira em torno de todo o contexto das manifestações: 

demonstrava onde a polícia estava atuando de forma pacífica ou violenta, 

orientava os pontos com trânsitos, os pontos de encontro, os pontos onde seria 

possível encontrar socorro médico e assim por diante. 

 O que temos podido notar e salientamos é que além de uma nova 

linguagem, os mapas estão conquistando cada vez mais espaços e estão se 
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tornando, a cada dia que passa, uma ferramenta mais inserida no cotidiano das 

pessoas. 

 Este artigo, fruto de uma pesquisa desenvolvida no ESPM Media Lab como 

um projeto de iniciação científica intitulado “Comunicação e mapeamentos 

digitais: um estudo de caso do projeto Arte fora do Museu”, é um esforço para 

salientar a relevância e compreender os usos e as características  dos mapas 

digitais como linguagem midiática contemporânea. Esperamos que, com isso, em 

um futuro próximo, este conhecimento possa assessorar outros estudiosos, tanto no 

aprofundamento da compreensão, quanto na elaboração de mapas digitais, para 

fins diversos. 
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