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RESUMO: A produção coletiva e compartilhada é uma das contribuições possibilitada 
pelas TICs, incentivada pela popularização do acesso à internet. Chama particular 
atenção aos geógrafos a produção coletiva e compartilhada que viabiliza a inserção de 
registros pelos usuários que, junto com demais registros de outros usuários, criam um 
repositório dinâmico e multimidiático de informações conhecido como mapa colaborativo. 
Por um lado, essa produção coletiva e compartilhada parte da iniciativa de empresas de 
posicionamento, por outro, de organizações não governamentais ou outras agremiações. 
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar convergências e divergências em projetos de 
produção coletivas de mapas na rede. Para tanto, buscou-se, primeiramente, em Castels 
(1999) e Levy (1998, 1999), compreender o contexto que contribuiu para a produção 
coletiva de mapas na rede e avaliar diferentes concepções teóricas que envolvem esta 
produção. Na sequencia procurou-se avaliar, por experiência pessoal ou por entrevistas, 
diferentes projetos de mapeamento coletivo na rede: Here/Nokia, Wikimapa, BikeCrimes. 
Com base os aportes trazidos das teorias de aprendizagem, fez-se uma distinção entre 
cooperativo e o que seria efetivamente colaborativo. A Nokia faz uso cooperação em 
razão da eficiência (economia de custos e de tempo). Seu projeto de mapeamento 
colaborativo Here baseia-se no aproveitamento do conhecimento dos especialistas locais 
(geógrafos e cartógrafos em formação) para produzir seus mapas.  Há uma integração 
das tarefas individuais com outras definidas no nível hierarquicamente superior, mas o 
indivíduo pode completar tarefas sem estar em estreita interação com outros indivíduos 
no mesmo nível hierárquico, tanto que a Here promove competições de mapeamento 
entre os especialistas locais. O Bikecrimes, por outro lado, é um projeto de que tem suas 
origens na ideia de colaboração como um estilo de vida pessoal no qual os indivíduos são 
responsáveis por suas ações, incluindo a aprendizagem e o respeito às capacidades e 
aos aportes de seus companheiros. As atividades de mapeamento dos voluntários, porém 
é conjuntural, pois depende do estímulo das ações decorrentes dessa colaboração. O que 
falta é a inclusão dos dados coletados em programas que encaminhem as informações 
para os órgãos competentes e a segurança de que as coisas realmente acontecem 
devido a sua colaboração. O Wikimapa é uma proposta intermediária entre o cooperativo 
e o colaborativo, porque os mapeadores tem algum ganho financeiro com a colaboração, 
já que uma ONG dá sustento ao projeto.  Dar continuidade a reflexão sobre as 
concepções teóricas e filosóficas que envolvem a produção coletiva de mapas é 
fundamental. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Cartografia Clássica possibilitou que as explorações se realizassem, permitindo 
descobertas e registros de novas regiões do planeta entre os séculos XV e XVI. Ela guiou 
marinheiros e desbravadores através dos oceanos, ajudando-os a entender onde se 
encontravam terras distantes não habitadas pelo homem branco. Nos séculos seguintes 
os mapas elaborados sob os preceitos da Geodésia e da Cartografia definiram e 
redefiniram territórios tornando-se ferramenta básica de guerra e de planejamento 
econômico. No final do século XX, os mapas evoluem, tornando-se digitais, interativos, 
multicamadas e, no início do século XXI, ganham ainda novos atributos, passando a 
dinâmicos e colaborativos.  

Os avanços na tecnologia da informação no início do século XXI contribuíram para 
uma revolução na capacidade de organizar e gerenciar informações. A segunda era da 
internet (Web 2.0), quando a estocagem de informação on-line tornou-se mais barata, 
possibilitou maior compartilhamento e participação com o advento de ferramentas de 
mídia social e a formação de redes de conhecimento em torno de interesses e objetivos 
em comum.  Para Queiroz Filho e Rodrigues (2007, p. 76) esta evolução tecnológica 
permitiu ampliar o potencial dos mapas, pois “com a Internet, os mapas agregaram a 
função de interface, aumentando a integração entre os bancos de dados distribuídos, a 
disponibilidade de informações espaciais e a rapidez de elaboração (QUEIROZ FILHO E 
RODRIGUES, 2007, p. 77)”.  

As Tecnologias da Informação e da Comunicação também propiciaram um nova 
realidade ao mundo do trabalho, qual seja, um modelo de produção que utiliza a 
inteligência e os conhecimentos coletivos e voluntários espalhados pela internet para 
resolver problemas, criar conteúdos, recursos e soluções ou desenvolver novas 
tecnologias. Este modelo de produção que faz uso da inteligência coletiva é também 
conhecido pela expressão crowdsourcing, cunhada pelo jornalista americano Jeff Howe 
na revista Wired (2006), que pode ser traduzindo como “o ato de pegar um trabalho antes 
feito por uma pessoa, e realizá-lo através do esforço de um grupo de pessoas não 
identificado”. Processos que resultam da conexão entre um grande grupo de pessoas 
através da internet, para aproveitar seu conhecimento, sua expertise, seu tempo ou seus 
recursos, em busca de um objetivo específico são cada vez mais utilizadas pelas pessoas 
e empresas. O essencial do crowdsourcing é que o processo próprio dos tempos da 
internet rápida. As aplicações do crowdsourcing são muitas, além disso, os métodos de 
trabalho usando a inteligência coletiva são diferenciados como se mostrará nas próximas 
seções.  

A produção coletiva e compartilhada contribuição trazidos pelas Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TICs) tem se expandido para a área dos sistemas de 
informação geográfica e cartografia digital. O WebGIS esta fornecendo uma plataforma 
promissora para integrar e alavancar todos os tipos de informações georreferenciadas e 
os aplicativos (“apps”) estão tornando o GIS popular e mais acessível para os usuários 
em vários tipos de organizações.  A implementação e adoção das tecnologias digitais 
encontram-se relacionadas em várias extensões da vida cotidiana, desde as atividades 
mais simples, como efetuar registros (check-ins) de posicionamentos momentâneos 
através do uso de aplicativos marcadores de localização geográfica (Foursquare, Bike 
Crimes, Facebook, por exemplo), até aquelas que exigem um grau de complexidade mais 
acentuado, como o uso de sistemas de posicionamento ou navegação global - GPS 
(Global Positioning System), o que percebemos é um uso preciso de dispositivos que 



visam estender a relação e a experiência de vivência com os espaços, sejam elas 
moldadas a partir de bases colaborativas ou não.  

Neste trabalho analisamos instrumentos/dispositivos propiciadores de experiências, 
genericamente, denominadas mapas colaborativos. Por um lado, essa produção coletiva 
e compartilhada na área das geotecnologias se dá a partir de empresas de 
posicionamento, por outro, por Organizações Não Governamentais e outros tipos de 
agremiações, grupos de pesquisa e, mesmo, por iniciativas individuais. Considerando 
diferentes tipos de mapeamentos colaborativos, esta pesquisa tem como objetivo avaliar 
convergências e divergências nos formatos de produção coletivas de mapas na rede. 
Para tanto buscou-se evidenciar e compreender o contexto que contribuiu para produção 
coletiva de mapas na rede; avaliar diferentes concepções de produção coletiva de mapas 
na rede; expor a prática em produção coletiva de mapas da Nokia- Here/ Map Creator na 
rede; apresentar, com base em referências, a prática em produção coletiva de mapas na 
rede denominada Wikimapa; apresentar o mapeamento colaborativo Bike Crimes, a partir 
do seu idealizador/instituidor; apresentar, criar, um comparativo destas experiências de 
produção coletiva de mapas na rede distinguindo mapeamentos colaborativos de 
mapeamentos cooperativos.  

 

 

MAPEAMENTOS NA REDE – COLABORATIVOS OU COOPERATIVOS? 

 

Os SIG na Web, conforme Longley et al. (2013, p. 196), possuem uma história 
comparativamente longa que remete a 1993, quando pesquisadores do Xerox PARC 
(Palo Alto Research Center), na Califórnia, criaram o primeiro servidor de mapas que 
podia ser acessado pela Internet. Desde então, diversos marcos foram estabelecidos em 
termos organizacionais e de desenvolvimento: a popularidade do site do Map Quest, e 
sua subsequente aquisição pela AOL, o lançamento de grandes sites de mapeamento 
pelo Google, Here/ Map Creator, Yahoo e Microsoft (entre outras empresas) e o 
surgimento de mashups. Para Longley et al. (2013, p. 142), o termo mashup tem sido 
adotado, na informática, como uma maneira de descrever a união de dois ou mais 
serviços online para criar algo que não era capaz de se fazer por si mesmo.  O Goolgle 
Maps é um exemplo de mashup, pois nele é possível ter o conteúdo do site contando com 
o acréscimo do Flickr, Wikipédia, You Tube ou serviços de anúncios, por exemplo, e 
agregar tudo em um só lugar. 

Atualmente há mais de uma centena software que possuem recursos de GIS e de 
mapeamento. As categorias principais de software de GIS genéricos atualmente são 
desktop, mapeamento na Web, servidor, globo virtual, para desenvolvedor e portátil. 
Segundo Longley et al. (2013, p.193), o mapeamento na Web, servidor e globo virtual, 
distinguem-se, por vezes, de forma sutil. Os sistemas de mapeamento na Web integram 
programas e dados para criar um serviço online unificado; os servidores geralmente 
possuem funções mais avançadas e podem lidar com múltiplas fontes de dados; e os 
globos virtuais fornecem visualização 3D, consultas e alguns recursos de análise. Na 
avaliação que realizamos avaliamos sistemas de mapeamento na Web e servidores.  

Diante dos avanços tecnológicos e seus consequentes resultados na Web, o 
mapeamento coletivo e compartilhado insere-se em um momento de grande repercussão 
da informação georreferenciada na Internet.  Tal forma de atuação coletiva se fundamenta 
no uso de ferramentas cartográficas online, de fácil utilização e abertas a participação de 
quaisquer pessoas, especialistas ou não naquele assunto. Longley et al. (2013) entendem 
que o processo conhecido como informação geográfica colaborativa, ou volunteered 



geographic information (VGI) tem característica similar ao que ocorre na Wikipédia, 
quando afirma: 

A VGI vem se tornando uma fonte importante de informação geográfica, 
particularmente de informação difícil de ser obtida de qualquer outra fonte. Por 
outro lado, seus colaboradores não têm caráter oficial, os sites VGI, de modo 
geral, não submetem os dados a qualquer teste formal de qualidade, não havendo 
uma confiança equivalente à dada a fontes tradicionais de mapeamento (Longley 
et al., 2013, p. 280).  

 

Mas, nesta produção coletiva e compartilhada de mapas, pode ser feita uma 
diferenciação entre colaboração e cooperação, como Barbosa e Pessoas (2007) fazem 
em relação aos processos de aprendizagem via internet. É comum a utilização destes 
dois termos como sinônimos e na maioria dos dicionários eles aparecem como sinônimos, 
mas pesquisadores da área de Tecnologia da Informação propõe uma diferença sutil 
entre eles baseada na etimologia das palavras.  

Como escrevem Barbosa e Pessoas (2007, p. 4) colaborar vem de co (companhia, 
contiguidade, sociedade) + labore (trabalho) e significa trabalhar junto, enquanto cooperar 
vem de co + operar (executar, produzir), significando produzir junto. 

 Para Barbosa e Pessoas (2007, p. 7):  

Observa-se que, tanto a colaboração quanto a cooperação, designam atividades 
de grupo que pretendem um objetivo em comum. Entretanto, a colaboração 
implica em um processo mais aberto, enquanto que na cooperação existe uma 
organização maior do grupo, com um maior enfoque no controle da situação pelo 
formador. Diferem-se, fundamentalmente, na regularidade da troca, na 
organização do trabalho em conjunto e na coordenação. 

 

Panitz (1996) entende que a colaboração foca no processo de trabalho em 
conjunto permitindo a autonomia entre seus participantes enquanto a cooperação foca no 
resultado produzido em conjunto, mas com uma visão mais centralizadora.  Assim, a 
colaboração é uma filosofia de interação com um estilo de vida pessoal no qual os 
indivíduos são responsáveis por suas ações, incluindo a aprendizagem e o respeito às 
capacidades e aos aportes de seus companheiros.  O colaboracionismo se baseia em 
pressupostos epistemológicos diferentes que tem suas origens no construtivismo social – 
algo que as pessoas constroem interagindo entre si e pondo-se, ao final, em acordo. Por 
exemplo, em aprendizagem colaborativa não cabe ao professor a supervisão do trabalho 
do grupo, mas sua responsabilidade consiste em converter-se, em conjunto com os 
alunos, em membro de uma comunidade que busca o saber. A apreensão do 
conhecimento e de novas habilidades se dá quase que como um efeito colateral da 
resolução de problemas emergentes, mediada pela divulgação de novos conhecimentos 
que vão sendo incorporados aos já adquiridos. 

A aprendizagem cooperativa pode ser definida como qualquer atividade de grupo, 
condicionada a troca de informações e conhecimentos. Está organizada de maneira que 
haja distribuição de tarefas individualmente e respeito a uma hierarquia. Isso significa que 
para o processo de cooperação, um indivíduo possa completar tarefas sem estar em 
estreita interação com outros indivíduos de apoio. A cooperação exige uma estrutura 
organizada por pessoas que sejam responsáveis por essa cooperação. Por exemplo, em 
aprendizagem cooperativa os alunos trabalham juntos numa tarefa comum, partilham 
informações e se apoiam mutuamente, mas ao professor ainda cabe o duplo papel de 
especialista no assunto e autoridade na aula.  



A cooperação se faz em razão da eficiência, o que significa fazer as coisas por 
razões de economia de custos e de tempo. É próprio das empresas que competem entre 
si, cooperar em certas áreas ou em certas circunstâncias, uma vez que é de interesse 
mútuo fazê-lo. As partes encontram um benefício comercial a compartilhar. Normalmente 
este processo é temporário até que os objetivos de cada parte sejam cumpridos.  

Para que haja cooperação é necessário que haja um alto grau de confiança de que 
a contraparte cumpra a sua parte do acordo e invista os recursos acordados. Quando 
ocorre um desequilíbrio no esforço, ou os resultados obtidos, a cooperação se acaba. 

 Assim, tanto os mapeamentos colaborativos quanto os mapeamentos cooperativos 
requerem a produção em grupo na rede, mas enquanto a cooperação garante 
responsabilidade e riscos mantendo as estruturas mais rígidas de padronização, a 
colaboração estimula a autogestão e coloca as garantias de responsabilidade ao coletivo. 

 

 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

Há uma infinidade de exemplos de produção coletiva e compartilhada de mapas 
através da rede. Foram avaliados três com os quais se teve maior familiaridade, seja por 
experiência própria, por seminário na rede internet ou por compartilhamento pessoal de 
experiência, no intuito de compreender as formas de trabalho de cada um, o público a que 
se destina e como e por quem foi criado.  O primeiro foi projeto para produção coletiva de 
mapas Here/ Map Creator da Nokia, o segundo foi o Wikimapa, programa consagrado de 
mapeamento que até já foi apresentado no documentário “Todo mapa tem um discurso”. 
O terceiro, uma iniciativa mais local, denominada Bike Crimes, desenvolvido na cidade de 
Porto Alegre. 

 Esta etapa foi construída através de entrevistas semiestruturadas, mas também por 
informação indireta, obtida em artigos científicos e nos próprios sítios dos programas na 
rede internet. As entrevistas transcorreram entre outubro e novembro de 2014, tendo sido 
realizadas por e-mail (Vinicius Grassi) e presencialmente (Lucas Panitz).  O estágio 
profissional obrigatório do curso já tinha dado certa familiaridade com o mapeamento 
colaborativo Here/ Map Creator da Nokia. Para compreender melhor seu funcionamento 
foi também entrevistado o supervisor e também moderador da comunidade Here/Map 
Creator, Vinicius Grassi, que avaliou o trabalho realizado pela comunidade dos 
especialistas locais, entre os quais os acadêmicos da UFPEL. Já o conhecimento sobre a 
idealização e forma de trabalho do mapeamento colaborativo Wikimapa foi realizada a 
partir de fontes secundárias e terciárias, dentre elas o acesso à palestra online na qual foi 

apresentado o Wikimapa e os fatores que levaram à criação do sistema de mapeamento 
colaborativo, suas principais funcionalidades, o que já foi identificado ao longo dos 
mapeamentos e o que ainda há por fazer. Nesta palestra foi abordado ainda o uso de 
plataformas de educação à distância para capacitação de mapeadores voluntários. 
Finalizando esta etapa relativa à revelação de diferentes tipos de produção coletiva e 
compartilhada de mapas, foi fundamental a entrevista com o professor Lucas Panitz que, 
além da sua experiência com a idealização/construção de um aplicativo de mapeamento 
colaborativo, apontou outras iniciativas e contribuiu para a reflexão sobre o uso destas 
ferramentas na atualidade. 

 O objetivo da análise foi um estabelecer um comparativo entre os diferentes 
programas de mapeamento que utilizam a produção coletiva e compartilhada para obter 



os seus dados, no intuito de procurar avaliar o que há de comum e o que há de diverso 
entre mapeamentos colaborativos e mapeamentos cooperativos. 

 

 

COMPARATIVO ENTRE AS EXPERIÊNCIAS DE PRODUÇÃO COLETIVA E 
COMPARTILHADA DE MAPAS 

 

 Há uma infinidade de exemplos deste tipo de mapeamento, dos quais 
selecionamos por uma razão de afinidade três:o Here/MapCreator, criado em 2012 
substituindo o então Map Wiki, com uma nova interface e novas funcionalidades, o projeto 
Wikimapaque foi desenvolvido pelo programa Rede Jovem no início dos anos 2000 e o 
projeto Bike Crimes criado em 2012. 

A Nokia, ou sua empresa subsidiária, é líder global no negócio de mapeamento e 
inteligência local, possuindo quase três décadas de experiência em cartografia. Segundo 
consta na aba “sobre Here”, no site oficial da Here (http://here.com/), os mapas por ela 
disponibilizados podem ser encontrados em quatro dos cinco sistemas de navegação – 
GPS (Global Position System) – que já vem montado de fábrica na indústria automotiva 
da América do Norte e da Europa, incluindo dez milhões de veículos novos vendidos em 
2013. Seus principais clientes incluem BMW, Garmin, Toyota, Yahoo, entre outros.  

 A Nokia também passou a fazer uso do crowdsourcing para atualização de seus 
mapas. Para isso, foi criado um software de mapeamento coletivo denominado 
inicialmente de Map Wiki e posteriormente de Map Creator, no qual permite a edição 
coletiva dos documentos cartográficos através de um sistema de busca e mapeamento na 
internet com base em imagens de satélite disponibilizadas pela empresa Digitalglobe. O 
Here/Map Creator é uma ferramenta que permite a edição cartográfica do mapa além da 
visualização imediata dos dados editados pela comunidade, em tempo real e com 
múltiplos usuários.  

 Para Grassi (2014): 

O Crowdsourcing é uma realidade no mundo globalizado, que passa pelo 
engajamento local com o global. É um diferencial competitivo, e ao mesmo tempo, 
demonstra a integração de comunidades locais ao processo de globalização das 
informações. Dados advindos de Piratini e Pedro Osório no Map Creator estão 
disponíveis para um morador de Pequim, e vice-versa, por exemplo, ou seja, o 
neologismo glocalização pode ser aplicado neste caso. O projeto do Map Creator 
tem como base o aproveitamento do conhecimento local de cada comunidade, por 
especialistas (geógrafos e cartógrafos geralmente) para produzir mapas de 
excelência. Trabalhar nas cartografias de Pedro Osório, Canguçu, Piratini com 
usuários de cidades adjacentes é muito mais interessante e proveitoso para todos 
do que colocar uma equipe de estrangeiros, que não conhecem a geografia local, 
a trabalhar nestas cidades. Por isso, o Map Creator buscou criar uma rede de 
parcerias para realizar este intercâmbio de informações, entre universidade-
empresa. Sendo assim, não deixa de ser um processo interno se utilizando do 
crowdsourcing com a sabedoria local. Assim, acabamos democratizando a divisão 
do trabalho, oferecendo o nosso conhecimento e mostrando nossos processos, e 
ao mesmo tempo recebendo a atualização dos mapas desta rede de especialistas 
(informação verbal) 

1
. 

 

                                                
1
  Notícia fornecida por Vinícius Grassi em entrevista concedida via e-mail, em Porto Alegre, em novembro 

2014. 



 A Nokia espera que seus mapas tornem-se mais precisos graças à informação 
crowdsourced, e está testando o conceito em vários países. O processo movido com base 
na comunidade de mapeadores foi testado na Geórgia, Ucrânia e Chile. Lá a Nokia fez 
uma parceria com especialistas locais em mais de uma dúzia de universidades, pedindo-
lhes para contribuíssem com informações para o mapeamento através da ferramenta 
chamada inicialmente de "Map Creator." Segundo Grassi (informação verbal), para 
manter a precisão dos mapas, a equipe da “Here-localização e mapeamento”, uma 
unidade da Nokia e nome da marca usado em serviços e aplicativos relacionados, 
construiu um "sistema de moderação da comunidade", que permite que a empresa e a 
comunidade verifiquem as edições antes de integrá-los na base de mapa. Uma vez 
integrado, as mudanças estarão disponíveis através de mapas nos carros, dispositivos de 
navegação pessoais, smartphones, bem como em clientes Web e corporativas. 

“Wikimapa” é uma tecnologia social para a construção de um mapa virtual 
colaborativo, voltado para o mapeamento de pontos de interesse e cartografia de ruas, 
becos e vielas ainda não registrados nos mapas oficiais. O mapeamento é realizado pelo 
usuário através do site “Wikimapa” ou por meio do aplicativo móvel “Wikimapa”, integrado 
ao site (mapa virtual). Foi desenvolvido pelo Programa Rede Jovem, mantido pela 
organização não-governamental Comunitas, um dos programas, no âmbito da 
Comunidade Solidária, idealizados pela antropóloga Dra. Ruth Cardoso no início dos anos 
2000. O “Wikimapa” fortalece a valorização e desenvolvimento local de áreas 
marginalizadas, através da otimização da tecnologia móvel, subutilizada por jovens de 
baixa renda.  

O Programa Rede Jovem iniciou sua atuação no ano 2000 com a implantação e 
gerenciamento de telecentros em parceria com instituições comunitárias de base. Este 
projeto foi incentivado com softwares e recursos financeiros do Programa Global 
Unlimited Potential da Microsoft. Para tanto, desenvolveu uma forma própria de trabalho 
que toma a juventude como grande aliada na garantia da utilização da tecnologia para o 
enfrentamento de questões sociais. Em 2003, a metodologia Rede Jovem ampliou sua 
abrangência, passando a ser aplicada na implantação e gestão de 30 tele centros 
comunitários do Programa Favela Bairro, da Prefeitura do Rio de Janeiro e nas salas do 
Programa Internet Livre do SESC Rio. Em 2006 a Rede Jovem começou a identificar nas 
redes sociais e telefonia móvel uma nova forma de promover participação social, 
potencializar a educação e desenvolvimento local, e investir na criação de ferramentas, 
metodologias, plataformas e aplicativos móveis com a função de promover mudanças 
sociais. Desenvolver produtos web e dispositivos móveis com fins sociais específicos e 
aplicá-los ao uso e apropriação por comunidades de baixa renda, ONGs, institutos e 
poder público a partir de pesquisas de campo e identificação de demandas sociais, 
tornou-se a marca do Programa Rede Jovem, desde então2. 

O Programa Rede Jovem, detectou nos seus primeiros anos de atuação que, ao 
mesmo tempo em que o uso das novas tecnologias de informação e comunicação pela 
juventude de baixa renda a fez transpor determinadas barreiras sociais no ambiente 
criado pela rede internet, esta mesma tecnologia fortalecia a segregação social – o que foi 
fortemente identificado na exclusão de comunidades inteiras dos mapas virtuais mais 
populares, como o Google maps. Em função disso, o Programa Rede Jovem passou a 
investir na tecnologia Wikimapa3. 

Com o Wikimapa é possível inserir e consultar informações sobre diferentes 
lugares (escolas, unidades básicas de saúde, igrejas, clubes, bares, lan houses e etc). 
Também é possível editar comentários e referências sobre os locais já mapeados. As 

                                                
2
 Disponível em: < www.redejovem.org.br  > Acesso em 15 out. 2014. 

3
 Ibid. 



informações disponíveis no site do aplicativo – que tem também uma versão para celular 
– podem ser consultadas e também editadas pela comunidade ou outros interessados, de 
acordo com o conceito de colaboração. É possível, por exemplo, acrescentar o 
mapeamento de novos locais ou editar pontos já mapeados. Além disso, o Wikimapa está 
integrado ao serviço de Twitter, o que permite acompanhar as atualizações do site em 
tempo real. Em versões mais recentes do site é possível mapear eventos, curtir e 
comentar todas as informações mapeadas, realizar check in em locais e eventos, além da 
possibilidade de criar mapas pessoais. A versão Android do aplicativo Wikimapa também 
foi lançada.4 

Jovens são selecionados pelo programa Rede Jovem para atuarem nas 
comunidades de baixa renda visando a atualização e correção de geometria de vias de 
acesso no Wikimapa bem como de pontos de interesse (POIs). Estes se denominaram 
wiki-repórteres e recebem uma remuneração mensal pelo trabalho 

Bike Crimes é um mapa colaborativo que faz parte do projeto do “Observatório da 
Mobilidade Urbana”, juntamente com outros aplicativos também criados no CrowdMap 
que utiliza a plataforma livre e de código aberto Ushahidi, criada por desenvolvedores 
africanos e já utilizada no exterior em casos de desastres naturais e crises políticas. Essa 
plataforma permite criar mapas de forma colaborativa, com base no princípio denominado 
Volunteered Geographic Information (VGI), ou seja, informação geográfica voluntária e 
colaborativa.  

 Desta forma, a página é hospedada no serviço Crowdmap, que abriga mapas sem 
a necessidade da instalação em servidores através de Templates, bastando apenas 
customizar o site. Um Template é um modelo, ou um “layout” ou máscara de um site sem 
conteúdo. Este é composto por arquivos PHP, HTML, XML, CSS e imagens que 
combinadas, definem o visual do site e a configuração de como serão exibidos as 
colunas, cores, fontes e parágrafos.  

  O Crowdmap é uma ferramenta simples de edição de mapas construído sobre 
uma API (Interface de Aplicativos de Programas) aberta, que permite enviar e armazenar 
informações e visualizar um mapa gradativamente no tempo. Para definir as ocorrências 
utiliza-se o endereço ou indicação de um ponto no mapa. 
O Crowdmap é assim um instrumento geográfico que permite espacializar a informação 
através de um computador ou telefone celular (SMS) e criar linhas de tempo para ajudar a 
observar a evolução de um acontecimento. 

 Ao acessar a página do Bike Crimes o usuário visualiza um mapa da cidade de 
Porto Alegre no qual deve-se marcar o endereço do relato. A plataforma esta dividida em 
três categorias centrais: Infrações, Situações de Risco e Acessibilidade. A postagem pode 
ser feita por qualquer pessoa, desde que envie nome completo e um e-mail de 
identificação para checagem dos dados relatados.  

 Todas as práticas de mapeamento expostas neste trabalho estão baseadas na 
localização, segundo um determinado tema, no qual surge um objeto comum aos 
indivíduos que atuam coletivamente. Outra característica comum às experiências 
abordadas é a condição crowndsourcing, ou seja, a contribuição de um grupo de pessoas, 
por meio da Internet, com seus conhecimentos para desenvolver um projeto ou resolver 
problemas.   

 No contexto do surgimento percebe-se que dois dos três exemplos mostram, em 
alguma medida, preocupações em torno da prática da cidadania. O projeto Bike Crimes 
tem como seu objetivo principal o mapeamento de alertas e infrações cometidas contra 
usuários da bicicleta na cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana, conscientizando o 
                                                
4
 Disponível em: < www.wikimapa.org.br > Acesso em 15 out. 2014. 



ciclista sobre seus direitos e deveres, além de auxiliar nas estatísticas envolvendo 
ciclistas e na representação da realidade de quem utiliza este meio na capital gaúcha. Da 
mesma maneira, o projeto Wikimapa fortalece a valorização e o desenvolvimento local de 
áreas marginalizadas, além de o mapeamento ser realizado pelos próprios moradores.   

 Diante do papel dos usuários como fonte de informação, nota-se uma sutil 
diferenciação entre os exemplos citados. Os projetos Bike Crimes e Wikimapa buscam 
informações nos próprios usuários, sejam do meio, como os ciclistas, ou dos cidadãos 
moradores das favelas. Já na ferramenta Map Creator o intermédio das informações 
recebidas se dá, no Brasil, através de parcerias com universidades e especialistas locais 
como geógrafos e cartógrafos.  

 No projeto Bike crimes os dados são obtidos através dos relatos dos próprios 
usuários ciclistas que inserem a localização no mapa, disponibilizado no aplicativo ou no 
site, e categorizam os riscos, tais como: infrações de carros, táxis, motos, ônibus e 
lotação, caminhões e outros, situações de risco como estreitamento de pista que causem 
um perigo maior ao ciclista e também a pavimentação e acessibilidade dos ciclistas. Na 
tecnologia Wikimapa a edição é feita pelos próprios moradores do local, ampliando 
principalmente a participação social da juventude de baixa renda, que além do papel de 
consumidora, torna-se fornecedora de informação, transformando-se em agente de 
divulgação local, ampliando “olhares” sobre a comunidade e criando novas referências 
geográficas e culturais. Na plataforma Here/Map Creator são utilizados como fonte de 
informações especialistas locais (geógrafos e cartógrafos) e uma rede de parcerias para 
realização de intercâmbio de informações, entre universidades e empresas. Em países 
Africanos, América Central e Caribe, Guianas, alguns países do Oriente Médio, leste 
Europeu e sudoeste Asiático o mapeamento colaborativo está disponível a qualquer 
usuário, sem permissão especial de acesso, Países como o Brasil, Argentina, Estados 
Unidos, Alemanha, Itália, etc, requerem acesso especial, via comunidade de 
especialistas. Essa especificidade decorre da existência de escritórios e analistas de 
campo nestes países e também por já terem um mapa mais consolidado com muito mais 
atributos por geometria. 

 Mediante a veracidade dos dados apresentados pelos usuários e especialistas 
locais, os projetos Bike Crimes e Wikimapa apresentam-se de forma semelhantes. No 
Bike Crimes a confirmação dos dados não é feita a campo, parte-se do princípio de que 
todo relato informado é importante para o usuário, que se encontra motivado pelo 
sentimento de colaboração. Não há nenhuma equipe para checagem dos pontos 
relatados no mapa.  

 A ferramenta Here/Map Creator possui um método complexo de moderação e 
validação dos dados que chegam. Segundo Grassi (2014) a empresa disponibiliza no 
Brasil cinco escritórios: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. 
Tradicionalmente, cada escritório fica responsável pela moderação em suas regiões. 
Cada grupo de analistas fica responsável por áreas a moderar e verificar as edições. 
Após esta fase, de confirmação da edição na ferramenta, uma por vez, os dados são 
liberados para a integração automática.  O que não caracteriza a integração de todas as 
edições neste processo, mesmo que sejam validadas na primeira fase, pois podem entrar 
em conflito com outros atributos da base. 

Tratando-se da questão da escala geográfica o projeto Wikimapa trabalha na 
escala local, principalmente das comunidades, fortalecendo a valorização e 
desenvolvimento local de áreas marginalizadas subutilizadas por jovens de baixa renda 
no Rio de Janeiro. O projeto Bike Crimes atua no centro de uma metrópole regional, 
absorvendo relatos de agressões e crimes contra ciclistas na capital gaúcha, Porto 



Alegre. Já a plataforma Here/ Map Creator abrange a escala global, pois recebe e 
disponibiliza informações para usuários em todo mundo. 

Outra questão são as prioridades quanto à mobilidade e o mapeamento para tais 
formas: enquanto o Here/ Map Creator prioriza o mapeamento para automóveis e veículos 
de carga, o Bike Crimes prioriza a bicicleta e o Wikimapa destaca a possibilidade de se 
percorrer a pé, por escadas e becos, os caminhos das comunidades. 

 Quanto à colaboratividade e cooperatividade retomamos alguns aspectos já 
apresentados. Tanto os mapeamentos colaborativos quanto os mapeamentos 
cooperativos requerem a produção em grupo na rede, mas enquanto a cooperação 
garante responsabilidade e riscos mantendo as estruturas mais rígidas de padronização, 
a colaboração estimula a autogestão e coloca as garantias de responsabilidade ao 
coletivo. 

 Dessa forma entende-se que o projeto Here/Map Creator insere-se nos princípios 
de cooperatividade, pois o foco é no resultado produzido no conjunto, mas com uma visão 
centralizadora. Há uma integração das tarefas individuais com outras definidas no nível 
hierarquicamente superior, mas o indivíduo pode completar tarefas sem estar em estreita 
interação com outros indivíduos no mesmo nível hierárquico, tanto que a Here promove 
competições de mapeamento entre os especialistas locais. A cooperação exige uma 
estrutura organizada por pessoas que sejam responsáveis por essa cooperação, a 
exemplo dos moderadores das comunidades, além da razão em prol da eficiência, 
otimizando custos e tempo.  

 Os projetos Wikimapa e Bike Crimes apresentam-se como mapeamentos 
colaborativos, pois destacam o processo de trabalho no qual os usuários são 
responsáveis por suas ações, incluindo a aprendizagem e o respeito às capacidades de 
seus companheiros. Desta forma há uma maior autonomia dos usuários. Um diferencial 
entre estas duas propostas porém é que para projeto Wikimapa apontam-se algumas 
ementas. O Wikimapa é uma proposta intermediária entre o cooperativo e o colaborativo, 
porque os mapeadores tem algum ganho financeiro com a colaboração, já que uma ONG 
dá sustento ao projeto. 

Para todas as propostas a atuação dos mapeadores é conjuntural e depende do 
estímulo com ações decorrentes dessa colaboração. Propostas como o Bike Crimes, que 
dependem exclusivamente do voluntariado, vão depender de algum acontecimento 
específico, de estímulos via redes sociais ou de um resultado positivo de sua 
colaboração. Já o Vikimapa que, além dos voluntários, trabalha com renumeração de 
mapeadores via projetos sociais, depende da continuidade desses projetos. O Here/Map 
Creator, depende do interesse dos cursos universitários em contribuírem com 
especialistas locais para o trabalho e dos ganhos em termos de material cartográfico de 
uso local que tiverem com a parceria. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os exemplos analisados mostram que a produção coletiva e compartilhada de 
mapas (mapeamentos colaborativos e/ou cooperativos) requer o conhecimento espacial 
de populações locais fazendo uso de plataformas consolidadas existentes na rede que, 
contudo, permitem uma adaptação das categorias a serem mapeadas em cada aplicativo 
às finalidades do projeto idealizado.  



 No caso da ferramenta Here/Map Creator, o uso de um software de mapas 
cooperativos para utilização em GPS possibilita uma reconfiguração e o estabelecimento 
de novos sentidos para as relações das pessoas com os lugares, além do próprio 
propósito ao qual a empresa se destina que é fornecer mapas com excelência e lucrar 
com os mesmos. A importância do mapeamento não é apenas a nível local, mas também 
em um nível internacional. Programas como este também ajudam as pessoas a criar e 
aperfeiçoar suas habilidades de cartografia. A maioria dos cartógrafos locais são alunos 
com um amplo interesse em mapeamentos. Ao trabalhar com estes criadores de mapas, 
a HERE incentiva a criação de mapas do mundo real que estão realmente ajudando as 
pessoas a encontrar o seu caminho. 

 Vimos também que o projeto colaborativo Wikimapa tem entre seus objetivos 
reduzir abismos sociais, a partir da exposição do que existe e acontece em comunidades 
de baixa renda, quebrando o estigma, criado pela opinião pública, da violência e 
marginalidade que tais locais carregam. A partir do funcionamento do mapeamento 
colaborativo do projeto da Rede Jovem, as comunidades ficaram conhecidas e se 
reconhecem como território legítimo. As ações desenvolvidas neste projeto também 
servem à atual política de segurança pública, pois incentiva a participação dos indivíduos 
na política de segurança cidadã. No entanto, a continuidade do projeto, depende da 
renumeração de parte dos seus colaboradores. 

Em relação à ferramenta colaborativa Bike Crimes observou-se a importância deste 
no que tange os problemas que envolvem a mobilidade urbana na capital gaúcha. A 
ferramenta possibilita informar as ocorrências com maior agilidade e permite a 
geolocalização dos acidentes, auxiliando nas estatísticas que envolvem ciclistas e a 
realidade dos mesmos. No entanto, seu funcionamento com os propósitos idealizados 
pelos seus criadores exige um processo de modificação cultural de indivíduos que 
absorveram, desde a infância, a cultura da primazia do automóvel. Isto requer esforço por 
parte dos cidadãos para aprendizados complexos de interação permanente, respeito ao 
pensamento alheio, superação das diferenças e busca de resultados que possam 
beneficiar a todos.  

Propostas como ao Wikimapa e o Bike Crimes podem ser vistos como uma 
renovação da crença de que a melhoria de uma comunidade ou cidade é uma aventura 
social na qual todos os indivíduos têm a oportunidade de contribuir e pela qual todos se 
sentem responsáveis. 

O trabalho destaca que a ciência geográfica e as informações de localização serão 
ingredientes essenciais para a compreensão, planejamento e gestão do futuro em todas 
as escalas. As plataformas e ferramentas de mapeamento na rede internet, enquanto 
instrumentos que praticam a função de mediadores de informações associadas a 
determinadas localizações geográficas, configuram-se em elementos importantes na 
construção de representações sociais, pois revelam aspectos e características 
particulares de um determinado contexto, assim como ajudam na organização das 
experiências no decorrer da vida cotidiana. Tais dispositivos permitem que pessoas, ou 
comunidades, leigas na cartografia, possam produzir informações que atendam às suas 
necessidades, curiosidades e expectativas acerca dos lugares, adicionando novas 
camadas de informações espaciais. . No entanto, a continuidade e ampliação da 
colaboração nos programas de mapeamento colaborativo requerem também o 
encaminhamento das informações para os órgãos competentes e que resulte em alguma 
ação, para que se institua a segurança de que as coisas realmente acontecem devido à 
colaboração dos voluntários. 

A criação de comunidades em torno de recursos on-line, como observou Peborgh 
(2013, p. 101) representa uma ótima oportunidade para uma transformação positiva, uma 



vez que retira os indivíduos da posição de consumidores passivos para lhes oferecer 
oportunidades como empreendedores colaborativos e criadores de conhecimento. Mas 
para que estas comunidades tenham uma existência sustentável e proveitosa, elas 
deverão ser gerenciadas a partir de três valores: transparência, honestidade e criação 
coletiva. As experiências vivenciadas e avaliadas mostraram que as comunidades virtuais 
precisam ser administradas – pelo menos no início de sua existência, com o intuito de 
alcançar um equilíbrio e garantirem uma continuidade, mas também não podem prescindir 
da auto-organização.  E, conforme complementa Peborgh (2013, p. 105) toda comunidade 
auto-organizada requer alto grau de ação coletiva (isto é, que todos os membros sintam-
se estimulados em prol de um objetivo comum), autogerenciamento (incluindo normas, 
monitoramento e, inclusive, algum tipo de sanção pelo uso indevido) e, valor agregado 
pelas redes sociais e pela reciprocidade que delas advém. 
 Então, mapas efetivamente colaborativos podem ser uma ótima ferramenta para 
resolver conflitos, aumentar a consciência e sensibilidade em torno de determinados 
temas e inspirar uma comunidade a transformar suas convicções em realidade.  
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