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Resumo. O texto trata do desenvolvimento e a disponibilização na Internet de uma
base cartográfica digital da cidade de São Paulo, referente ao período de sua
modernização urbano-industrial (1870-1940), associada a uma interface que
permita a interatividade de pesquisadores interessados, de forma a que estes
alimentem a base com eventos espacializáveis de suas próprias investigações.
Assim, pesquisadores interessados poderão produzir mapas e visualizações de suas
pesquisas, ao mesmo tempo em que alimentam o sistema.  Pretende-se, assim, criar
as condições para enriquecer as abordagens da história de São Paulo, fazendo-o
em conformidade com os mais interessantes desdobramentos das humanidades
digitais, voltados ao trabalho colaborativo e à livre circulação do conhecimento.

Abstract. The project discussed foresees the development and release on the
Internet of a digital historical cartographic database of São Paulo city covering the
period of its urban and industrial modernization (1870-1940).  This database will be
linked to an interface to allow interaction among interested researchers, who might
feed the database with events that can be spatially represented.  Therefore,
researchers will be able to produce maps and visualizations of their own research
and at the same time feed the system. This project should enrich the approaches
concerning the history of Sao Paulo during the above-mentioned period within the
most recent and interesting digital humanities unfolding, which fosters collaborative
work and free knowledge flow.

1. Apresentação e discussão bibliográfica

As tecnologias digitais vêm impactando crescentemente o trabalho dos pesquisadores em

humanidades, em geral, e do historiador, em particular. As humanidades digitais1 ganham

terreno e aproximam subculturas acadêmicas até então quase desconhecidas entre si, como

historiadores e cientistas de computação. O ecossistema resultante, por sua vez, tem uma

identidade cada vez mais reconhecível, voltada ao trabalho colaborativo e à livre circulação

do conhecimento.2

1 Alguns compêndios gerais são muito úteis para o conhecimento dos principais debates envolvendo as
humanidades digitais: ver SCHREIBMAN, SIEMENS, UNSWORTH, 2004; GOLD, 2012; BURDICK,
DRUCKER, LUNENFELD,  PRESNER, SCHNAPP, 2012; SCHREIBMAN, SIEMENS, UNSWORTH,
2016.

2 Sobre isso, ver, por exemplo, SPIRO, 2012 e SCHEINFELDT, 2012.



Dentro desse contexto, está em andamento o Projeto [trecho omitido para permitir blind

review], financiado pela Fapesp3 e resultante de parceria entre quatro diferentes instituições

[trecho omitido para permitir blind review]. O seu objetivo é desenvolver e disponibilizar, na

Internet, uma base cartográfica digital histórica da cidade de São Paulo, referente ao período

de sua modernização urbano-industrial (1870-1940), associada a uma interface que permita a

interatividade de pesquisadores interessados, possibilitando-os alimentar a base

disponibilizada com eventos espacializáveis de suas próprias investigações.

O projeto, portanto, tem uma forte identidade nas humanidades digitais: por um lado, expressa

a articulação de cientistas da computação e estudiosos das humanidades, em especial

historiadores, e, por outro, pratica a valorização do trabalho colaborativo e do livre

compartilhamento de seus resultados. Dentre as tecnologias digitais disponíveis, faz uso

preferencial daquelas que incorporam a dimensão espacial na análise do historiador

(geotecnologias) e daquelas que viabilizam a ampla disponibilização dos resultados e a

participação colaborativa na sua produção (VGI - Volunteered Geographic Information e

crowdsourcing).

O uso de geotecnologias em investigações históricas é bastante recente, dados os enormes

desafios envolvidos. Além de uma incompatibilidade persistente entre as exigências de

precisão da tecnologia e as incompletudes e indefinições do material manipulado pelos

historiadores (BODENHAMER, 2008, P. 222), há, ainda, a relativa pouca disponibilidade de

material cartográfico, seja digital ou analógico, com a qualidade científica daquele associado

ao mundo atual.

No entanto, a última década e meia assistiu a um crescente interesse pelas

geotecnologias entre os historiadores, com o desenvolvimento de importantes iniciativas que

já estão em condições de fornecer os contornos de um novo paradigma.4 O Sistema de

Informações Geográficas (SIG) se difunde cada vez mais entre os historiadores. Ao se

analisar a produção acumulada até o momento, chama a atenção que, desde o início, o SIG

histórico tenha priorizado a história urbana. O marco inicial talvez seja o estudo que Loren

Siebert desenvolveu sobre a história de Tóquio, publicado no ano 2000 (SIEBERT, 2000).

Desde então, vários trabalhos na área foram produzidos. Em 2011, Donald DeBats e Ian

Gregory coordenaram a produção de um dossiê denominado “Historical GIS and the study of

Urban History”, publicado na revista Social Science History (GREGORY, DEBATS, 2011).
3 Processo número  [trecho omitido para permitir blind review].
4 A bibliografia da área já conta com importantes coletâneas de trabalhos considerados referenciais. As

primeiras a aparecer foram edições especiais das revistas Social Science History (vol. 24:3), no ano 2000, e
History and Computing, v. 13, de 2001. De tempos mais recentes e, portanto, com trabalhos mais
amadurecidos da área, é a obra KNOWLES, 2008.



Ali, no texto que introduz a coletânea, DeBats e Gregory reivindicam que os SIGs contribuem

diretamente ao avanço do conhecimento histórico, e que o campo de estudo com o maior

progresso nessa direção é justamente o da história urbana. Uma explicação para tal vocação

do SIG histórico, segundo os autores, estaria na riqueza e na diversidade de fontes que

possuem referências espaciais em estudos de história urbana, tais como “mapas, endereços,

nomes de ruas, listas eleitorais, dicionários geográficos e dados censitários” (GREGORY,

DEBATS, 2011, p. 457). O que, por sua vez, faz menção à quantidade e à diversidade de

informações manipuladas. Nesse sentido, à funcionalidade identitária dos SIGs em lidar

convenientemente com variáveis espaciais, acrescenta-se a sua capacidade em integrar

grandes volumes de informação em um mesmo ambiente computacional. Dessa forma, escalas

de tempo e de espaço podem ser articuladas mais livremente, de acordo com o interesse do

pesquisador, o que, por sua vez, permite melhores análises e novas abordagens. Além disso,

diversas pesquisas, de diferentes autorias, podem ser integradas em um mesmo SIG,

principalmente se essa plataforma for associada com as funcionalidades colaborativas da web

2.0, como pretende o projeto em questão.

O recorte espaço-temporal do projeto está focado na cidade de São Paulo entre 1870 e

1940. Por um lado, está bem assentada na historiografia a convicção de que a cidade nesse

período viveu um processo dramático de urbanização, quase único em termos de história

contemporânea.5 Por outro, e justamente por se tratar de um cenário e um período de grande

apelo historiográfico e com grande densidade de produção acadêmica, o objetivo de

sensibilizar possíveis colaboradores fica significativamente facilitado.

2. Metodologia e resultados esperados

O objetivo do projeto é criar condições para a afirmação de novas perspectivas no estudo da

história da cidade de São Paulo, a partir da integração de diferentes pesquisas em uma

plataforma digital a ser disponibilizada na internet e que tenha o espaço como princípio

organizador.

Para dar conta desse objetivo geral, o planejamento das atividades está estruturado em torno

de quatro objetivos específicos: 1) capacitação da equipe do projeto: para utilizar tecnologias

envolvidas, como os Sistemas de Informações Geográficas e as alternativas de interatividade

na internet; e compreender os aspectos teóricos envolvidos, como aqueles referentes à história

de São Paulo e às relações epistemológicas entre história, geografia e as humanidades digitais;

5 Mesmo que no Brasil não se desse o modelo clássico de urbanização das áreas centrais do capitalismo, mais
intricadamente relacionado com a revolução industrial, conforme ressalva de Emília Viotti da Costa
(COSTA, 1977, p. 179).



2 ) desenvolvimento de uma base cartográfica digital histórica da cidade de São Paulo: a

partir de critérios científicos definidos pela equipe, estabeleceu-se um conjunto de mapas

referentes ao período escolhido (1870-1940), que estão sendo processados digitalmente por

meio dos SIGs, para compatibilizá-los à circulação e à utilização no mundo digital; 3)

desenvolvimento de uma interface na internet: que permita a utilização pelos interessados da

base cartográfica disponibilizada, assim como faculte a alimentação de informações

espacializáveis ao sistema; nos seis meses finais do projeto, uma primeira versão da interface

será testada por um grupo de pesquisadores convidados; 4) curadoria de discussão

historiográfica e divulgação dos resultados: durante a fase de teste da interface, a equipe

organizará espaços de discussão do material alimentado à plataforma, explorando as suas

possibilidades de influenciar o conhecimento da área. O público prioritário de tal atividade

será composto justamente pelo grupo de pesquisadores convidados a testar a interface. Além

disso, os resultados parciais e finais do projeto vêm sendo submetidos aos meios tradicionais

de divulgação científica.

Com relação às tecnologias envolvidas, o desenvolvimento da plataforma implicará na

utilização de VGI (Volunteered Geographic Information) (GOODCHILD, 2007) e de

conceitos de crowdsourcing (SEE et al., 2016). Por VGI se entende o conjunto de ferramentas

para criar, organizar e disseminar dados geográficos a partir de colaboração voluntária de

indivíduos. Por sua vez, crowdsourcing pode ser definido como a interação participativa

online onde um agente (um indivíduo, instituições, ONGs, etc) propõe a outros agentes (um

grupo heterogêneo com conhecimentos variados) uma tarefa ou um conjunto de tarefas

voluntárias. A realização destas tarefas, que podem ser de diferentes complexidades, pode

implicar na colaboração com trabalho, dinheiro (crowdfunding), conhecimento e/ou

experiência, com o objetivo de obtenção de benefícios mútuos para todos os envolvidos.

A plataforma em questão será open source, disponibilizada via Web e orientada a serviço. A

arquitetura que está sendo desenvolvida consiste de duas categorias de serviços web. O

primeiro se responsabiliza pelo mapeamento de imagens, dados vetoriais, dados de cobertura,

e metadados para lidar com dados espaçotemporais. Os serviços seguem as definições

estabelecidas pelo Open Geospatial Consortium (OGC) (OGC, 2017). Estes serviços facilitam

a interoperabilidade entre dados que vêm de diferentes fontes e com diferentes formatos.

Facilita também a integração com outras aplicações, além de permitir compartilhar dados. O

segundo grupo consiste de serviços a serem projetados e implementados para aumentar as

funcionalidades já fornecidas pelo OGC. Os três serviços previstos respectivamente são



responsáveis para lidar com VGI, geo-codificação espaçotemporal e facilidades para

visualizar dados espaçotemporais.

O desenvolvimento da plataforma passa por VGI e crowdsourcing para vetorizar ruas e

edifícios a partir de mapas históricos. A plataforma permitirá aos voluntários colaborar com

estas tarefas. Adicionalmente, os elementos inseridos serão geocodificados ou seja, será

atribuída a cada um deles (ruas, prédios, etc.) uma coordenada geográfica em termos de

latitude e longitude. A outra atividade prevista é a visualização de dados espaçotemporais,

para a qual serão criados mecanismos específicos. Considerando-se a importância da

dimensão temporal nesse trabalho, será demandada a sua incorporação nas estratégias de

visualização (como animação, por exemplo), de forma a se permitir a identificação de

transformações espaciais dentro do período abordado. Uma outra possibilidade a se considerar

é o uso de mineração de dados com o material alimentado à plataforma, de forma a se permitir

a identificação de padrões espaciais e temporais no escopo do estudo.

3. Considerações finais

O trabalho discutido se refere a um projeto em desenvolvimento, e os resultados a serem

apresentados são necessariamente parciais. No entanto, essa interação sistemática com a

comunidade de pesquisadores é uma das suas premissas centrais, dado o caráter colaborativo

do projeto em várias de suas etapas, mesmo antes da disponibilização da plataforma ao seu

final. Além disso, o que ocorre com qualquer iniciativa que se pretenda aberta e colaborativa,

o envolvimento dos potenciais interessados será tanto maior quanto mais precoce e reiterado

for. São essas as perspectivas que associam o projeto aos princípios da chamada ciência aberta

(ALBAGLI, MACIEL, ABDO, 2015).
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