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Resumo 

O objetivo deste trabalho é expor o conceito de mapas digitais e explorar suas 
características através de uma análise de cento e cinquenta projetos de 
mapeamentos. O estudo, de natureza qualitativa, teve os dados obtidos por meio 
de levantamento documental. No tratamento do material, utilizamos ferramentas 
de análise de conteúdo para a interpretação dos dados, visando a exploração dos 
elementos fundamentais presentes nos diversos mapas e, assim, identificamos o 
que poderia ser uma gramática comum entre os diferentes exemplares levantados. 
Como resultados, em linhas gerais, observamos e reafirmamos nossa hipótese de 
que tais expressões se apresentam como uma nova linguagem em meio às práticas 
de comunicação mediadas tecnologicamente, na contemporaneidade.  
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1. Introdução 

 Acompanhamos diariamente a imersão da tecnologia dentro do nosso 

contexto social, e assim, percebemos que a mesma está inserida em nosso 

cotidiano com dimensões cada vez maiores e diferentes, tornando-se parte de 

nossa rotina.  

 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 e interagir. E dentro deste 

cenário e em conjunto com essa diversidade de linguagens - como blogs, redes 

sociais, portais interativos, entre outros exemplos – notamos o crescimento dos 

mapeamentos digitais, que podem ser vistos como uma nova linguagem midiática, 

típica da cultura digital contemporânea. 

                                         
1  Estudante do curso de graduação em Comunicação Social da ESPM-SP. E-mail: 
camila.dicezar@gmail.com. 
2  Professor Dr. Em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: 
vinianp@gmail.com. 
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 De acordo com Peterson (2007), o uso de mapas digitais são um dos 

maiores causadores do tráfego online. Em 2011, o aplicativo Google Maps já havia 

sido instalado em mais de 200 milhões de celulares, o que representava 40% do uso 

de todos os mapas (Siegler, 2011, pg. 23). 

 Se pararmos para refletir a história dos mapas, iremos verificar que seu 

estudo não é uma iniciativa recente, pelo contrário, provavelmente, uma das 

primeiras coisas que aprendemos quando somos crianças é o estudo cartográfico 

nas aulas de geografia. Porém, com a imersão dos mapeamentos digitais no 

cotidiano da sociedade, alguns fatos se modificaram. 

 Apesar do uso dos mapas ser bastante antigo, com registros de mais de 

16 mil anos (Whitehouse, 2000, pg. 95), o uso de mapas digitais pela população é 

recente. Antigamente, os mapas possuíam uma função clara: guiar caminhos e 

indicar a divisão territorial entre continentes, países, estados, cidades, municípios, 

bairros, entre outros. Hoje, com o avanço tecnológico, "quase tudo pode virar 

mapa” . 

 No Brasil e no mundo, há diversas iniciativas de mapeamentos 

colaborativos em andamento; e em nossa perspectiva, notamos que esse fato virou 

uma tendência. Encontramos mapas para diversos tipos de temáticas, como 

exemplo: mapeamentos de cachaças, de projetos sociais, restaurantes, rotas para 

ciclistas, e a lista é infinita. E se formos mais fundo, podemos entender que não 

existem limites para a criação dos mapas, pois é possível desenvolver um 

mapeamento sobre qualquer assunto.  

 Nessa perspectiva, identificamos o crescimento constante dessa prática 

no universo da comunicação, tendência que pode ser apontada em razão de 

diversos fatores. O acesso aos mapeamentos digitais está cada vez mais fácil, o que 

facilita sua abrangência entre o público e as empresas que utilizam dessa forma de 

expressão para comunicar e representar determinadas informações. Além disso, 

percebemos que tais plataformas oferecidas para o desenvolvimento desse tipo de 

cartografia estão cada vez mais amigáveis de serem manuseadas, resultando no 

aumento da utilização e interesse da população. 

 Pesquisar sobre mapeamentos digitais é um grande desafio, pois se trata 

de um assunto novo, onde as referências bibliográficas ainda são escassas. Porém, 

apesar disso ser um problema, apostamos que vale a pena investir no tema, uma 
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vez que enxergamos aí uma oportunidade para contribuir com a área e gerar novos 

insights para outros estudos. 

   

2. Os mapas digitais dentro da comunicação digital 

  

 Estamos presenciando uma cultura contemporânea onde se percebe o 

desenvolvendo de novos ambientes e modos de percepção e, assim, novos modos 

de comunicação que precisam ser melhor compreendidos. Neste conglomerado de 

tecnologias digitais, encontramos diversas características decorrentes dessas 

mídias contemporâneas.  

 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. Os 

mapas são representações que traduzem para o papel ou computador traços do 

espaço físico, da topografia, das construções e também das atividades expressas 

em cada lugar (Santaella 2005, p.238). De acordo com a Internacional Cartographic 

Association (2003), os mapas são considerados representações simbólicas da 

realidade geográfica. 

 Um mapeamento digital pode ser considerado como um processo pelo 

qual um conjunto de dados são compilados e formatados em uma imagem virtual. 

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. O avanço e acesso que possibilita que os 

sistemas dos mapeamentos  se tornem simplicaficado é fruto de iniciativas como o 

Google Map, Open Street Maps e APIs 3  capazes de dispobinilizar a informação 

multimídia sobre uma geografia qualquer.  

 Percebemos que com o surgimento dessas novas plataformas digitais, 

principalmente as que envolvem as mídias móveis, a maneira como a informação é 
                                         
3  API é o acrônimo de Application Programming Interface ou, em português, Interface de 
Programação de Aplicativos. 
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repassada, absorvida e também procurada, passou por modificações. Notamos que 

a presença cada vez mais ativa dos mapeamentos digitais no em nosso cotidiano faz 

com que alguns modelos de comunicação, como um texto jornalístico - apenas para 

citar um exemplo - estejam se adaptando e utilizando os recursos dos mapas para 

transmitirem suas mensagem, “facilitando a interação entre emissor e máquina ou 

emissor e receptor, agilizando sincronicamente, tempos, espaços, lugares e 

conteúdo” (FERRARA, 2002, p. 63). Esssas possibilidades estão ganhando dimensões 

cada vez maiores onde mapear, muitas vezes, passa a ser parte fundamental da 

estrutura da mensagem. 

 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. É 

muito comum que estes mapeamentos digitais sejam temáticos. São exemplos de 

mapas temáticos: mapa dos pontos de alagamento, mapa da cerveja, mapa dos 

hospitais, mapas dos jogos da Copa, etc.  

 Nunca antes este conhecimento esteve tão disponível para as pessoas. Os 

mapas em versão digital podem ser acessados a qualquer momento e por diversos 

dispositivos. O conhecimento prévio do lugar aparentemente torna-se secundário já 

que, em ferramentas como o Google Maps, as memórias e narrativas de outros 

dispositivos cedem lugar à experiência em ver as imagens produzidas por satélites. 

Dessa forma, é possível simular trajetos, lugares e pontos que anteriormente eram 

disponibilizados em outro formato.  

   Através de diversas análises, apontamos os 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. Um dos aspectos principais que distinguem os mapas digitais é o fato de 

reunirem um conjunto de elementos similares – de locais, produtos, serviços, 

acontecimentos, etc – em um mesmo espaço representacional. Ou seja, 

diferentemente de um mecanismo de busca automatizada – Google, por exemplo – 

no qual o usuário tem que comparar as diferentes “entradas” que encontra como 

resposta para aquilo que está buscando, e a partir disso analisar quais respostas lhe 

atendem, um mapa já reunirá vários elementos daquilo que se busca, com níveis de 

informações distintos e qualitativos sobre os mesmos.  



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

5 

 Assim, um mapa se torna um dispositivo bastante prático para que o 

usuário encontre diversos exemplos do que procura em um mesmo espaço de 

representação, ao mesmo tempo em que obtêm informações distintas sobre os 

mesmos elementos. Tudo isso revela que os mapas digitais são, fundamentalmente, 

temáticos. E esse é um dos pontos principais para que reúna, em torno deles, 

pessoas com interesses comuns e com disponibilidade para partilhar informações 

sobre o tema representado no mapa.  

 Um outro aspecto dígno de nota no que toca a crescente popularidade 

dos mapas digitais diz respeito à facilidade de manuseá-los. Grande parte dos 

mapas colaborativos apresentam características que podem ser consideradas de 

fácil interpretação e consequentemente de fácil utilização. Por apresentarem 

ícones didáticos, intuitivos e autoexplicativos, podemos considerá-los como uma 

ferramenta onde é possível encontrar uma maneira fácil de obter e oferecer 

informação.  

 Por fim, podemos dizer, que os mapas digitais buscam, com bastante 

frequência, interfaces que chamam atenção pelo seus aspectos lúdicos e estéticos. 

Não queremos afirmar com isso que se trata de peças artísticas, mas, em alguns 

casos fica claro que os mapas dialogam com propostas originais, do campo do 

desing de interfaces, como modo de prender a atenção e envolver seus usuários. 

Nesse sentido, destacamos, particularmente, os casos de mapas que apresentam 

visualizações de dados, nos quais propostas que expressem quantidades intuitivas, 

ao invés de estatísticas numéricas, exigem cada vez mais inspiração e criatividade 

para se materializarem de modo original e comunicativo. 

 

3. O levantamento dos cento e cinquenta mapas digitais e suas características 

como linguagem  

  

 Segundo Ramos (2003), diversos são os tipos de mapeamentos e os tipos 

de representações utilizadas no contexto da cartografia. Porém, o modelo mais 

conhecido entre o público em geral é o mapa temático.  

 Acreditamos que os mapas digitais por si só já são temáticos - com 

exceção daqueles que atuam como simples representações de territórios, ou seja, 

divisão de continentes, países e estados. Assim, percebemos que os mapas digitais 
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possuem um conteúdo de um determinado assunto, que posteriormente, irá se 

desdobrar em subcategorias, divididas por filtros ou segmentações da busca. 

Com o amadurecimento da pesquisa, notamos que os mapas, vão se 

inscrevendo nos mais variados setores da sociedade, como: a educação, a política, 

a saúde e até mesmo assuntos do universo sentimental, como é o caso plataforma 

Mapa do Amor 4 , projeto que mapeia as sensações e histórias que as pessoas 

viveram em determinados lugares.  

Para sustentar nossa tese que propõe que os mapas sejam reconhecidos 

como uma nova linguagem midiática e, ainda, a fim de identificar seus elementos 

fundamentais, aprofundamos o estudo em uma perspectiva empirírica, que 

implicou a observação de um amplo conjunto de mapas. Assim, elaboramos um 

levantamento de diversos mapeamentos digitais, onde as opções foram tantas que 

decidimos limitar a analise sistemática a cento e cinquenta projetos.  

 Através deste levantamento, foi possível ressaltar a presença das 

características apontadas em estudos anteriores 5  como pontos recorrentes na 

linguagem dos mapas. Após a observação de todos os cento e cinquenta mapas 

digitais, realizamos uma tabulação dos dados para identificar as estatísticas no que 

toca a presença dos elementos que analisamos como essenciais na gramática da 

linguagem “mapa digital”.  

 Diariamente, nos deparamos com o surgimento de novos mapeamentos e 

isso fez com que nosso levantamento de mapas fosse cada vez mais rico, além de 

nos mostrar em cada análise a presença quase que constante das características 

levantadas, que são apresentadas a seguir: 

 

3.1. Elementos da gramática da linguagem mapa digital: 

3.1.1. Ponto indicativo 

 

 É notável a presença de um ponto indicativo em praticamente todos os 

mapas digitais, onde a indicação faz referência àquilo que o usuário está 
                                         
4 O mapa do Amor cria a geografia do afeto através de um site onde as pessoas compartilham suas 
histórias e as sinalizam no mapa. http://imagemapps.herokuapp.com/mapadoamor/ 
5  SILVA, Camila; PEREIRA, Vinícius Andrade. “Comunicação e Mapeamentos Digitais como 
Linguagem: Um estudo de caso do projeto Arte Fora do Museu. PEREIRA, Vinícius Andrade; 
CASTELLARY, Arturo Colorado (org.) “Artecnologia: Arte, Tecnologia e Linguagens Midiáticas”. 
Porto Alegre: Ed. Buqui, 2013. 
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procurando.  Os pontos indicativos, em sua maioria, estão presentes na forma de 

imagens, ou ícones, que representam aquilo que se busca.  

 Os mapas digitais exploram uma forma de comunicação mais intuitiva e 

imediata, especialmente a partir de representações icônicas. Contudo, podemos 

observar que os conjuntos sígnicos que os mapas utilizam não se restringem às 

imagens, mas se mesclam com signos de natureza indicial e simbólica.  

 Ao analisarmos o ponto indicativo notamos que 99% - isto é, 149 entre os 

150 mapas - apresentam este tipo de característica dentro do mapeamento digital. 

Para interpretar a razão da forte presença dessa característica, investigamos sua 

função e percebemos que ele é um dos fatores essenciais do mapa, uma vez que 

indica a localização exata daquilo que está sendo procurado. Sem o ponto 

indicativo, o mapeamento quase não tem sentido, perdendo sua principal proposta 

que é a de destacar informações localizadas em um dado espaço.  

 

3.1.2. Zoom 

 

 Muitos 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: uma vista panorâmica com indicações 

de regiões nas quais se distribuem as informações desejadas ou, na medida em que 

o usuário vai aumentando o mapa, obter informações mais refinadas dos dados em 

questão. 

 Existe uma hierarquia nas informações transmitidas por um mapa – do 

dados mais genéricos para os mais específicos e vice-versa - 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 e, assim, mais útil o zoom.  

 No que tange a análise do recurso zoom, dentificamos que 97% dos 

mapeamentos digitais levantados apresentam esta característica. Isto significa que 

146 dos 150 mapas oferecem este tipo de ferramenta para seus usuários. 

Entendemos a alta frequencia desse idem nos mapeamentos pelas seguintes razões: 
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além de ser um recurso de extrema importância - pois é através dele que a pessoa 

consegue ampliar ou reduzir o mapeamento e, dessa forma, identificar o trajeto 

que deve percorrer – o zoom torna mais amigável a navegabilidade do 

mapeamento, uma vez que facilita o encontro daquilo que está sendo procurado. 

 

3.1.3. Segmentação da busca 

 

 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 projeto de mapeamento “Arte Fora do Museu6” 

como exemplo, percebemos que caso a pessoa que está utilizando o mapeamento 

queira verificar somente os grafites de São Paulo – deixando de lados outras 

categorias como “arquitetura”, “colaborativo”, “escultura”, ou “mural” -  ela 

fecha a pesquisa para segmentar de acordo com aquilo que se deseja buscar, neste 

caso os grafites. Ou caso o usuário deseje ver somente “escultura” daquele 

mapeamento, ele pode focar a pesquisa somente nesta categoria. O que significa 

que a segmentação da busca se faz sobre o mesmo espaço representado, mas 

elegendo camadas de informações distintas, com o intuito de simplicar o conjunto 

de informações que o usuário tem que lidar quando ele se interessa por um 

tema/objeto específico que queira explorar. 

 Podemos apontar que a segmentação da busca é um recurso para se 

reduzir a complexidade da arquitetura informacional da interface (cartografia) a 

qual se esteja lidando, tornando a busca do se quer mais rápida e eficiente. 

 Observamos que 83% dos mapeamentos possuem filtros que dividem a 

pesquisa e, dessa forma, a deixa mais focada. Isto significa que 126 entre os 150 

mapeamentos possuem a opção de segmentar a busca.  

 Percebemos que não era por falta de recurso que 17% dos mapas 

analisados não apresentaram o filtro - pois as plataformas oferecem facilmente 

esta possibilidade de segmentação – mas, por opção. Isso se explica pelo fato de 

alguns mapas já serem tão focados que não parece necessário qualquer tipo de 

filtro. Um exemplo deste caso é o Mapa do Bilhete Único da capital paulista. O 

                                         
6 www.arteforadomuseu.com.br 
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objetivo deste mapeamento era apenas mostrar os pontos que ofereciam este 

serviço na capital paulista e limitava-se à isso, nada mais. 

 Mesmo assim, a segmentação da busca é uma característica bastante 

presente nos mapas. Apostamos que pelo fato do público estar cada vez mais 

exigente, as linguagens digitais também caminham na mesma direção, tentando 

oferecer o que há de mais completo. Dessa forma, a segmentação da busca é vista 

como uma característica recorrente e é possível apontar que quanto mais 

abrangente e desenvolvido (financeiramente e sistematicamente) for o 

mapeamento digital, mais completo ele será e mais filtros poderá oferecer. 

 

3.1.4. Geolocalização 

 

 A geolocalização é uma das funcionalidades mais úteis quando se trata 

de cartografias que representam o espaço físico no qual se move aquele que utiliza 

o mapa digital. Ela permite localizar o usuário e, com isso, tomá-lo como 

referência para apontar, de modo mais rápido, fácil e focado, o que é buscado. A 

eficiência deste modo de busca pode ser vista, por exemplo, quando a 

geolocalização evita que o usuário tenha que indicar o endereço de onde está, para 

obter as informações que deseja. 

 A geolocalização normalmente está associada ao formato “aplicativo” 

para que se possa acessar o mapa a partir de dispositivos móveis, como um celular 

(smarthphone). Porém, também é possível utilizá-la em computadores ou outras 

plataformas que geralmente não se deslocam com o usuário. 

 Em nossa análise, notamos que 42% dos mapeamentos possuem este tipo 

de recurso. E este aspecto pode ser entendido pela relação entre os mapas que 

possuem versão site e aplicativo e aqueles que estão disponíveis apenas para o uso 

nos smartphones ou tablets.  

 Todos os aplicativos possuem a característica da geolocalização, porém 

não são todos os projetos que oferecem a versão para aplicativo. A partir da 

investigação de cada projeto, foi possível perceber que aqueles que possuem 

versão site e aplicativo, ou somente aplicativos, são iniciativas que recebem algum 

tipo de apoio financeiro ou empresas que visam o lucro através dessas propostas. 

Isso, de certo modo, significa que foi investida alguma verba para a produção do 
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mesmo, uma vez que a criação e desenvolvimento de um aplicativo, até o 

momento, não é tão simples e necessita de recursos. 

 Portanto, notamos que a geolocalização está estritamente relacionada 

aos recursos que o projeto possui, pois para oferecerem ao usuário a versão 

aplicativo, os mapeamentos necessitam de apoio financeiro para o 

desenvolvimento do mesmo. 

 Em alguns mapeamentos que apresentam apenas a versão desktop, a 

geolocalização pôde ser realizada pelo site, quando o usuário permite que acesse 

os dados de seu computador. Este recurso também depende de um mapa com uma 

plataforma um pouco mais desenvolvida, o que também implica em investimentos.  

  

4. Outros insights vindos da análise dos cento e cinquenta mapeamentos 

digitais 

 

 Após a análise dos 150 casos de mapeamentos digitais e a confirmação 

das característica levatadas como constituintes da gramática desta linguagem 

midiática, identificamos ainda alguns outros pontos que merecem destaque.  

 Notamos que 97% dos mapeamentos digitais levantados possuem versão 

para website e 39% apresentam versão para aplicativo. Dessa porcentagem, 88 

entre os 150 mapas apresentam sua versão somente disponível para website e 26 

mapeamentos digitais possuem apenas a versão em aplicativo. Isso nos faz concluir 

que de uma forma geral, 36 entre os 150 mapas levantados apresentam site e 

aplicativo simultaneamente. Vale ressaltar que todos os projetos que possuem 

aplicativo apresentam todas as características da linguagem mapa digital, uma vez 

que este representa a linguagem em sua forma mais completa. 

 Além dessas questões também identificamos a presença de temáticas 

recorrentes nos mapeamentos digitais, são elas: cidades e cultura. 

 O assunto que aparece com maior frequência foi a questão do 

desenvolvimento e melhoria da cidade, onde exemplos de mapeamentos que visam 

a mobilidade urbana, a denúncia de problemas em determinadas regiões, a 

facilidade nas relações entre clientes e serviços (como chegar ao cinema, como 

chegar ao restaurante), entre outros aspectos, ganham um grande destaque. 
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 No que diz respeito à cultura, identificamos que o número de 

mapeamentos que apresentam como proposta divulgar equipamentos e projetos 

culturais ganha o segundo lugar na lista dos mais recorrentes. Muitos aplicativos e 

sites, ministrados pelo poder público e principalmente por iniciativas da sociedade 

civil, aparecem constantemente no mundo digital. 

 Podemos apontar também que o grande número de mapas independentes 

criados com o propósito de mapear espaços de cultura, como pontos de cultura, 

projetos culturais, agentes culturais etc, vem da ausência de informações precisas 

sobre muitos desses espaços, com frequência à margem do main stream. 

 Outro ponto que pode explicar a frequência dos mapeamentos de cunho 

cultural é o fato de a cultura brasileira ser muito rica e possuir uma diversidade 

gigantesca. Dessa forma, o público encontra nas linhas e recursos do mapeamento 

uma forma de preservar, documentar e obter conhecimento de todo este universo. 

Ao realizarmos o levantamento, percebemos que a maioria dos estados brasileiros 

está criando seus próprios mapeamentos culturais, onde muitos estão em fase de 

construção e outros já estão finalizados. Mapear a cultura virou praticamente uma 

obrigação da gestão pública. 

 Como se não bastasse toda oferta de informação e possibilidades que os 

mapas digitais oferecem, também percebemos que muitos deles, por funcionarem 

em uma vertente colaborativa, acabam se tornando uma espécie de mini núcleos 

comunais, ou micro redes sociais. Isso acontece pelo fato de exisitir uma profunda 

interação entre aqueles que buscam um conjunto específico de informações, que 

facilita ações colaborativas capazes de enriquecerem ainda mais o mapa - a 

possibilidade de comentar e seguir pessoas, compartilhamento de fotos e vídeos, 

conexão com os usuários através da integração entre outras mídias sociais, e assim 

por diante. 

 Percebendo a frequente presença dessa tendência colaborativa dentro 

dos mapas, levantamos a hipótese de que talvez o elemento “colaboração” 

também pudesse fazer parte da gramática “mapas digitais”. Porém, não podemos 

afirmar isso com a mesma precisão que temos em relação às outras características. 

É provável que, futuramente, esse ponto ganhe mais evidência e sustentação, o 

que nos exige mais estudos e análises, ou seja, um amadurecimento desta ideia. 
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5. Considerações Finais 

 

 Conforme o andamento da pesquisa, percebemos cada vez mais a 

inserção dos mapeamentos digitais em diversos campos de atuação. A população 

está utilizando e aderindo cada vez mais aos mapeamentos digitais em sua forma 

de comunicar. Ainda, podemos perceber que a recorrência cada vez mais frequente 

dos mapas digitais colabora para reafirmá-los como uma linguagem. 

 A grande quantidade de informações presentes em nosso cotidiano nos 

traz a necessidade de organizá-las de maneira tão agil quanto as recebemos. Nesse 

cenário, o mapeamentos digitais são um um recurso que visa a diminuir o tempo de 

busca por informações, além de apresentar dados de forma customizável e 

colaborativa. Os mapas transformam o que, às vezes, são informações complexas 

em informações mais fáceis de serem compreendidas.  

 Toda informação que tenha um componente geográfico pode ganhar 

novas e expressivas representações com os mapas digitais. Talvez seja por isso que 

vemos os jornais utilizando cada vez mais os mapas para ilustrar certas questões a 

seus leitores. Nesta perspectiva, podemos levantar a hipótese de que a cartografia 

digital está modificando ou adicionando elementos na forma com que os veículos 

de comunicação entregam as mensagens aos seus receptores. Fato que pode ser 

apontado na frequente presença dos mapeamentos atrelados à notícias e artigos 

jornalísticas. 

 Um modelo de mapeamento que pode exemplificar essa questão é o 

Fogo no Barraco7, uma iniciativa de alguns jornalistas que analisavam a relação 

entre incêndios em favelas com a valorização imobiliária nas diferentes regiões de 

São Paulo. Com a colaboração da população em geral, levantamento de mídia sobre 

o assunto e monitoramento do Twitter dos bombeiros, os jornalistas montaram um 

mapa que demonstra os locais que ocorreram os incendios e quando o fato 

aconteceu. Após isso, realizaram um comparativo que analisava os locais de 

valorização imobiliária, o período do ano e sua relação com os locais que pegavam 

fogo.  

 E isso não se limita apenas ao campo do jornalismo. É cada vez mais 

frequente a utilização dos mecanismos dos mapeamentos digitais por pesquisadores 

                                         
7 http://fogonobarraco.laboratorio.us/ 
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que visam levantar dados para suas análises e até mesmo os utilizar para 

documentação e preservação de informações. Alguns deles - como é o caso dos 

mapeamentos realizados pela USP que informam os pontos de alagamento em São 

Paulo - utilizam a gramática dessa plataforma para sustentar suas teses de 

pesquisa8.  

 Com o levantamento e análise dos 150 mapas, podemos afirmar que 

todos os projetos possuem, pelo menos, duas entre as quatro características 

identificadas por nós - ponto indicativo, zoom, geolocalização e segmentação da 

busca. 

 Além disso, os mapas provocam múltiplas possibilidades de 

aprendizagem e gestão de cidade e pessoas. Professores de diferentes disciplinas 

podem fazer do processo de construção dos mapas uma ferramenta pedagógica 

para articular múltiplo saberes. Também nesta perspectiva, é cada vez mais 

evidente a aparição de gestores públicos que utilizam os mapas para visualizar 

informações necessárias ao planejamento de políticas públicas. 

 De acordo com alguns representantes do governo9, as plataformas de 

governança eletrônica têm se popularizado nos últimos anos e as cartografias 

atualizadas de forma colaborativa são hoje ferramentas indispensáveis para a 

criação de novas políticas públicas e para a afirmação de ações pró cidadania.  

  Neste campo, é interessante observar que alguns mapas digitais, além 

de serem exemplos de ações de cidadania, nos trazem questões reflexivas 

importantes como o fato de os mapas atuarem, também, como legitimadores de 

identidades grupais. É o que podemos ver, por exemplo, com os mapas 

“Wikimapa10” e o “Tá no Mapa11”, que, além das funções que se prestam como 

                                         
8 O mapeamento elaborado pelo departamento de transporte da USP utilizou a coleta de dados via 
mapeamentos digitais para afirmar seus argumentos sobre os pontos de alagamento na cidade de 
São Paulo. 
9 http://culturaeduca.cc/sobre/ 
10  O Wikimapa é um mapeamento virtual colaborativo que georeferencia pontos de interesse, 
demandas e cartografia de ruas, becos e vielas de comunidades de baixa renda ainda não 
registradas. O objetivo principal do projeto é contribuir com locais de interesse público como 
(hospitais, escolas, comércios, praças, quadras esportivas, restaurantes, bares, entre outros). 
Disponível em: http://wikimapa.org.br/session/new 
11 O Tá no Mapa procura documentar as favelas do Rio de Janeiro de uma maneira diferente e 
mostrando aquilo que o Google Maps não cartografou, ou seja, não está no mapa. O projeto 
identifica estabelecimentos, casas, escolas e pontos de interesse através do olhar de quem mora na 
comunidade. Disponível em: http://www.afroreggae.org/tanomapa/ 
 
 

http://wikimapa.org.br/session/new
http://www.afroreggae.org/tanomapa/
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mapa em si - isto é, apontam ruas, estabelecimentos e outros locais de interesse 

público – também revelam a insatisfação da população das favelas por não 

aparecerem no mapa. Percebemos nesse ponto a dimensão de pertencimento que 

vem carregada no fato de estar mapeado. Ou seja, aparecer no Google Maps, 

significa “existir”.  

 A construção da identidade passa agora também pelo reconhecimento e 

representação cartográfica do espaço que se habita. Estar em um mapa é tão 

importante que fez surgir este tipo de movimento na população moradora em 

comunidades que não aparecem no Google Maps. Este fato é muito curioso, uma 

vez que essa questão foi levantada agora (e não antes), ou seja, é uma 

manifestação que surge no contexto onde os mapas ganham cada vez mais 

visibilidade. A forte influência que os mapas ganham em nosso cotidiano resulta em 

um destaque que, talvez, não fosse exigido anteriormente.  

 O ato de mapear e se ver mapeado oferece aos cidadãos uma opção de 

conhecerem melhor seu próprio território e dessa forma, podem usar o mapa para 

se aproximar de instituições, escolas e outras iniciativas. Com isso, estimula o 

empoderamento das comunidades sobre seus próprios espaços de habitação e 

convívio comunitário, onde o processo de construção dos mapas fortalece e 

aproxima as pessoas em torno de uma identidade coletiva, como mencionamos. 

 Por todas os pontos levantados e pela enorme relevância que os mapas 

digitais ganham na cultura contemporânea, apostamos que os estudos desta 

linguagem midiática vale a pena. Se este artigo puder inspirar outros estudos em 

diálogo teremos, certamente, cumprido bem nossa jornada investigativa.  
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