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INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 

 

              Historicamente, o Brasil carrega as marcas de uma politica urbana voltada aos 

interesses privados. O rápido crescimento econômico o qual vivenciou o país permitiu 

poucos avanços sociais, refletindo drasticamente na configuração do espaço urbano. Déficit 

de cidades devido as estratégias neoliberais que consagram o setor imobiliário que e 

rejeitam muitas vezes, práticas sociais efetivas na transformação do território urbano.  

                Anos de aplicação de instrumentos urbanísticos excludentes, a política urbana 

brasileira enfrenta os desafios de romper com as tradicionais práticas tecnocráticas. 

Dezesseis anos se passaram desde a regulamentação do Estatuto da cidade (Lei nº 

10.257/2011), e continua-se a produzir “mazelas socioespaciais”. Logo, verifica-se a 

necessidade de abordagens participativas de planejamento aplicadas ao espaço urbano, com 

a finalidade aproximar o Estado das questões urbanas na compreensão das diferentes 

realidades e problemas da cidade e da população, para ações de desenvolvimento conjunto.  

               Os mapas, enquanto instrumentos de poder e representação do espaço são 

inseridos no processo participativo, confrontando cartografias tradicionais aplicadas 

durante anos. Nesse processo, a comunidade passa a ter o poder de representar a cidade aos 

seus olhos, a partir da vivência cotidiana no ambiente urbano, das dificuldades enfrentadas 

e luta por um lugar na cidade. Com isso, métodos de mapeamento participativo possibilitam 

uma nova leitura da cidade, que se materializa através da participação de diferentes grupos, 

encontrando a sua própria identidade no território em que vive.  
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METODOLOGIA 

 

                A primeira etapa da pesquisa, referente ao conteúdo do relatório parcial, 

concentrou-se na explanação de conceitos e técnicas etnográficas exploradas por 

pesquisadores ao longo da história, tais como técnicas de observação participante e não 

participante, o uso de histórias de vida, além de outras técnicas.  

              A segunda etapa, esta a que se refere, optou-se pelo aprofundamento teórico de 

técnicas de mapeamento participativo, apontando as relações de poder presentes nos mapas 

ao longo da história, que continuam a serem utilizados por órgãos públicos e pelo setor 

privado com uma visão unilateral do espaço urbano, e, portanto enfatizando a necessidade 

de incluir outras formas de cartografar o urbano, com o uso de técnicas manuais e digitais 

participativas.  

           Outro produto desenvolvido pela pesquisa é a implantação de um Fórum de 

discussões na internet, em que serão levantadas discussões acerca de novas metodologias 

participativas aplicadas ao planejamento e gestão urbana. Ao longo das reuniões realizadas 

com membros do grupo de pesquisa, discutiu-se sobre o desenvolvimento de um site, o 

qual abrigaria o Fórum de discussões e materiais produzidos pelo grupo tais como artigos, 

vídeos, eventos, entre outros. Além de armazenar o conteúdo produzido, o site traria 

reflexões sobre a cidade para o público, fomentando discussões sobre os temas estudados 

(pobreza urbana, planejamento urbano, práticas sociais colaborativas, etc.), tornando-se 

inclusive referência para outros estudos em outras cidades.  

             A implantação do site vem sendo discutida e trabalhada pelos integrantes do grupo, 

na seleção e organização do conteúdo a serem publicados na sua abertura para comunidade, 

bem como sugestões de nomes, diagramação, imagens e a possibilidade de conexão com 

outras redes sociais. Acredita-se que em breve o site será publicado e, portanto aberta as 

discussões no Fórum, dando continuidade ao que já vem sendo discutido internamente por 

membros do grupo e abrindo espaço para demais discussões de interesse social.  

.  
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                                             RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

1. Mapas e poderes  

                   Os mapas estão entre as formas mais antigas de representação do espaço. 

Elaborados para identificar e delimitar territórios, sua produção esteve ligada ao domínio de 

áreas de interesse, pelo poder público e privado. Historicamente, mapas oficiais continuam 

sendo produzidos por técnicos que possuem conhecimentos específicos para desenvolvê-

los.  O monopólio e poder sobre a produção de mapas oficiais pelo Estado e setores de 

interesse, restringe de certa forma, a leitura e compreensão do todo urbano pela maior parte 

da população, devido a complexidade com que vem sendo apresentado graficamente. Visto 

que diretrizes de ordenamento espacial das cidades tomam como instrumento a projeção de 

mapas, as quais são delimitadas zonas de interesse e atuação (ambiental, patrimonial, 

econômico, social, etc.), hoje verifica-se a impraticabilidade do positivismo tecnocrático 

aplicado durante anos na elaboração de planos e mapas de ordenamento urbano. 

                     No entanto, tem se destacado a importância de práticas participativas que 

ressaltam a atuação popular no planejamento urbano. Com o Estatuto da cidade, os 

chamados planos diretores participativos buscam inserir novas diretrizes de politica urbana, 

em prol da chamada “Reforma Urbana”, para ordenamento e desenvolvimento da cidade, o 

que implica na inclusão de novas metodologias e participação de diversos atores da 

população, efetivando a gestão democrática da cidade.  

                 Dessa forma, o mapeamento participativo surge como uma alternativa na 

representação do território, através do modo como àqueles vivenciam o espaço urbano nos 

mais variados cenários de conflito econômico e socioespacial. A fusão dos saberes técnico 

e acadêmico com o popular passa ser discutida na projeção de práticas colaborativas de 

inclusão social e da capacidade dos mapas de potencializaram, representarem e atenderem 

as demandas de grupos tidos como excluídos, permitindo a construção participativa de 

projetos e estratégias de resistência popular. 

 

2. O planejamento urbano participativo e outras formas de mapear  

               A participação pública (ou participação popular) no planejamento urbano, é 

definida como um processo de tomada de decisão aberto à cidadania envolvendo temas que, 
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direta ou indiretamente, afetam a vida de grupos e indivíduos no uso e apropriação de um 

determinado território urbano (POZZOBON 2008 apud BUGS, 2012).  De acordo com 

Carver (2001), o envolvimento da população no planejamento urbano leva a soluções 

diferentes das que teriam sido alcançadas sem a participação da mesma, visto que os 

habitantes conhecem a realidade e os problemas locais melhor do que ninguém e podem 

fornecer detalhes que normalmente não estão disponíveis em outras fontes de dados.  

 

2.1.  Cartografia social  

               O termo cartografia social constitui-se como um ramo da ciência cartográfica que 

trabalha de forma critica e participativa, a demarcação e a caracterização espacial de 

territórios em disputa, de grande interesse socioambiental, econômico e cultural com 

vínculos ancestrais e simbólicos. (GORAYEB; MEIRELES, 2014). Tem sido usada como 

ferramenta na demarcação do território por comunidades vulneráveis, geralmente em 

situação de conflito, como lutas territoriais e ambientais. Segundo Ascerald (2014), a 

comunidade se sentindo ameaçada começa a construir no mapa a sua representação do 

território, que em geral entra em conflito com a territorialidade privada dos grandes 

projetos do agronegócio, grandes mineradoras, grandes empreendimentos imobiliários e 

projetos ditos de “renovação urbana” que desapropriam comunidades inteiras com um 

discurso desenvolvimentista.  

                 Assim, a participação na construção do mapa é uma forma de fortalecer a 

mobilização de grupos, que se apropriam de uma ferramenta, a cartografia, para uso de seus 

interesses. Uma vez que estas populações retratam seu espaço segundo suas experiências e 

formas de ver um mundo, a fim de reivindicar direitos sobre a terra habitada e afirmar sua 

história, cultura, cotidiana e condições de vida. A participação dos grupos mobilizados não 

se restringe a confecção dos mapas, pois a partir do processo de mapeamento, demandas 

são fortalecidas e há o reconhecimento de direitos, o que pode direcionar estratégias de 

atuação coletiva (PLESSMAN, 2013).  

                 No entanto, é importante verificar a forma como serão aplicadas as metodologias 

participativas, para que possibilitem a transferência de conhecimento cientifico e 

tecnológico no desenvolvimento dos mapas. A ação pode ser incentivada por ONGs, 

cooperativas, associações de moradores, por órgãos públicos de planejamento urbano e 

principalmente pela própria comunidade organizada em prol de uma ação social.  



MODELO RELATÓRIO FINALPIBICCNPq/UFAL/FAPEAL 6 

                Cada mapeamento tem seus objetivos específicos e, portanto necessita de um 

método que atenda às suas demandas. Os dados contidos nos mapas dependem das 

populações envolvidas no mapeamento. Na cartografia social, mapear é tão importante 

quanto os resultados obtidos e representados nos mapas, pois é durante esse processo que as 

comunidades criam a sua própria representação do espaço, de forma subjetiva, uma vez que 

os espaços mapeados habitados por estas comunidades são representados de forma 

significativa, com vínculos afetivos, já que é algo conhecido.  

                 As técnicas de Cartografia social são variadas. Desde a chamada Cartografia 

efêmera, em que se desenham mapas no chão, utilizando elementos como terra, pedra, 

folhas, galhos, entre outros elementos, para representação da paisagem natural e construída, 

até mapeamentos que utilizam fotografias e vídeos, estes cada vez mais popularizados. Há 

também os que usam como base mapas oficiais ampliados, em que se representam 

tridimensionalmente os elementos existentes no entorno tais como vegetação, ruas, 

equipamentos públicos, além de representações sobre as formas de apropriação do espaço e 

os limites físicos da terra em que habita e/ou reivindica. Os mapas produzidos podem ser 

utilizados na caracterização de informações locais básicas e são instrumentos facilitadores 

na estruturação de análises. Além disso, técnicas de mapeamento podem ser usadas no 

incentivo à formação de comunidades autogestionárias, visando o desenvolvimento 

econômico e social local.  

                O mapeamento pode oferecer um diagnostico de necessidades e desafios sobre os 

conflitos socioespaciais presentes na comunidade, delineando projeções futuras de 

melhorias na qualidade de vida.     Os dados e informações obtidos através do mapeamento 

são discutidos, interpretados, organizados em oficinas de trabalho e debates com a própria 

comunidade local. O importante desse processo é a participação de todos, expondo seus 

olhares e diagnósticos sobre o território e a comunidade em que foram coletivamente 

construídos e coletados. 

                  

2.2 Ferramentas computacionais – (GPS e PPSIG) 

             O uso de programas computacionais de mapeamento tem sido difundido como 

ferramenta facilitadora no processo participativo, visto que tornaram a cartografia mais 

acessível, ampliando de certa forma o número de pessoas sem formação técnica capaz de 
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produzir mapas, de forma autônoma e as vezes com conteúdos ou linguagens alternativos. 

(NAME; NACEF, 2013). 

               O GPS (Sistema de posicionamento global), por exemplo, pode ser utilizado na 

coleta de dados com objetivo de complementar mapas oficiais em que muitas vezes não 

possuem o cadastro de terras ocupadas por pessoas que lá vivem há muito tempo. As 

informações nesse caso são coletadas pela própria comunidade, dando-lhes recursos e 

ferramentas, tais como o próprio GPS ou algum dispositivo móvel que o contenha, para que 

o mapeamento seja realizado. Os dados coletados irão subsidiar a elaboração dos mapas 

com base em nomes e definições que a comunidade usa, contribuindo inclusive para a 

atualização de mapas oficiais. As comunidades recebem rastreadores GPS e registram 

informações enquanto passam por uma área. Os dados podem ser usados para criar camadas 

de mapas. Além da coleta de informações precisas, há os que permitem a interferência do 

tipo open source, por meio de mapas online editáveis, tais como Wikimaps, Google maps, 

Google Earth, em que se pode agregar informações com ícones, linhas e fotografias.   

                 Outra ferramenta que vem sendo difundida é a combinação dos SIG (Sistema de 

informação geográfica) com as TIC (Tecnologia da informação e da comunicação), em 

especial, a internet, o que pode tornar o debate participativo mais democrático, melhorando 

níveis de participação, reforçando o papel da comunidade na tomada de decisão. 

Atualmente, os SIG são considerados ferramentas necessárias para um planejamento 

efetivo, pois são a melhor ferramenta computacional para se lidar com qualquer problema 

que esteja relacionado ao espaço (Batty, 2007). Um SIG é capaz de armazenar e recuperar 

informações espaciais através de um banco de dados geográficos, produção e visualização 

dos dados geográficos, e análise espacial dos fenômenos.  

             Recentemente, a necessidade de transparência na tomada de decisão, no quesito 

responsabilidade pública, aumentou o interesse de desenvolver uma ferramenta interativa e 

que fosse acessível à população. Então, a PP SIG que é o uso dos SIG para participação 

popular, conhecido com Participação pública em SIG, desenvolveu um conjunto de ações 

que buscam explorar as potencialidades dos SIG no sentido de promover objetivos 

comunitários. Elwood (2006) aponta que a PPSIG pode ser definida como uma alternativa 

através da qual o público participa produzindo mapas e/ou dados espaciais que representam 

a sua percepção do espaço urbano, ou seja, as capacidades dos SIG são usadas pelo público 

para produção de mapas que ajudam a caracterizar o espaço em questão.  
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                  Hoje, a internet é considerada plataforma dominante para a PP-SIG. Os mapas e 

as ferramentas SIG online supostamente trazem mais liberdade para que as pessoas 

explorem o problema e criem soluções que representam a sua percepção, já que podem 

examinar as informações existentes, testar possíveis soluções, ver e comparar as ideias de 

outras pessoas, e compartilhar a sua visão com a comunidade (CARVER 2001 apud BUGS, 

2001). Elwood (2006) afirma que a chave está na facilidade do público identificar locais de 

interesse que conectam o mapa mental ao mapa do sistema, pois podem se basear em 

diferentes tipos de mídias, tais como fotos, vídeos, modelos 3D, etc.  
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CONCLUSÕES 

 

                  Entende-se que para utilização de metodologias participativas, é necessária a 

apreensão do conhecimento técnico pela comunidade, sobretudo no uso de técnicas de 

mapeamento digital e online. Apesar da facilidade de manuseio com que estas se 

apresentam, não se pode esperar que todas as demandas sejam atendidas com esse tipo de 

técnica, uma vez que isso depende de treinamentos geridos por técnicos com a comunidade, 

como também depende da aceitação e compreensão  para efetiva aplicação destas pela 

população. 

                Por isso, acredita-se que o uso de métodos manuais e digitais devem ser aplicados 

em conjunto, como também filtrar técnicas utilizadas na cartografia tradicional que possam 

ser aproveitadas para realização do mapeamento. A intenção não é romper totalmente com 

a cartografia tradicional, mas dar espaço a outras formas de ver o urbano em toda sua 

pluralidade, através de todos os atores que deles fazem parte.  É importante incluir outros 

métodos para se cartografar o urbano, pois a percepção de cada individuo faz a diferença, 

devido a diversidade  na inserção urbana das tipologias existentes, considerando seus 

valores e problemas.  

               Além disso, a comunidade atuando ativamente no mapeamento e levantamento de 

dados para confecção dos mapas traz questões relacionadas às formas solidárias de se 

produzir conhecimento e resistência, inclusive na tomada de consciência em relação aos 

seus direitos e deveres, enquanto cidadãos, além de poder cobrar do Estado a prática de 

suas responsabilidades para com a população e a cidade.  

              Percebe-se a dificuldade em se aplicar novos mecanismos de transformação social 

na política urbana brasileira. A resistência das administrações municipais em seguir com 

práticas neoliberais que favorecem o setor privado impedem de certa forma, qualquer 

avanço social, mantendo o silêncio de comunidades vulneráveis em detrimento de 

interesses individuais. Entretanto, é fundamental que uma reforma politica também seja 

implementada, para que as questões urbanas sejam de fato levadas a sério, e, portanto 

incluídas em outras demandas tais como saúde, educação, cultura e desenvolvimento 

socioeconômico.   
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