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Resumo
As Neo-Geografias emergem como uma nova tendência em Geografia e 

Cartografia através de Tecnologias da Informação  Geográfica (SIG/GIS, GPS e 
Sensoriamento Remoto) em combinação com a telefonia móvel e a Internet. 

Os  objetivos  deste  trabalho  são: a)  Explorar  as  relações  entre  as  Neo-
Geografias, a teoria da "Notopia" (no+topia, não lugar), e os Mapas Culturais, do 
ponto de vista da Cartografia Histórica e b)Formular especulações sobre possíveis 
caminhos de evolução dos SIG no futuro.

A Geo-localização fica no centro das tecnologias geo-espaciais futuras e 
as Neo-Geografias "enchem" a Web Semântica com informações. No entanto, um 
mundo virtual desconhecido e não mapeado, a "Notopia", continua longe de ser 
acessível para a maioria  dos usuários comuns.  Ao mesmo tempo,  enquanto os 
Neo-geógrafos  procuram  tirar  fotos  de  cada  local  diferente  da  terra,  os 
“Notopians”  procuram mascarar  locais  virtuais  através  da  Internet  para  assim 
ocultar sua verdadeira localização geográfica. 

Por  conseguinte,  a  Cartografia  no  século  XXI  será  muito  diferente  da 
Cartografia que conhecemos até agora.

Palavras-chave:  Neo-Geografia,  Notopia,  Mapas  Culturais,  GIS, 
Geospatial Web
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1. Neo-Geografias

As Neo-Geografias surgiram em paralelo à expansão da "Geospatial 

Web" ou "GeoWeb": surgiram a partir da interação entre os sistemas de 

informação geográfica (SIG), o sistema de posicionamento global (GPS) e 

da Internet. O termo "Neo-Geografia" foi proposto por Di-Ann Eisnor de 

Platial  (http://platial.com)  e  está  frequentemente  ligada  à  arte.  Por  esse 

razão, examinaremos os “Mapas Culturais” seguinte capítulo.

Estas  tecnologias  permitem  fazer  "upload"  e  "download"  de 

informações, opiniões, visões, instantâneas, recomendações, idéias etc. em 

mapas oficiais ou informais (Jackson 2006). Ao fazê-lo, as Neo-Geografias 

nos trazem criações visuais  fascinantes (e,  ocasionalmente,  audiovisuais) 

com combinações de imagens, textos, sons, vídeos e símbolos em mapas. 

Estes  são  geralmente  chamadas  "mashups"  (Liu  &  Palen,  2010)  e  são 

criadas mesmo por cartógrafos não-profissionais, abrindo assim uma nova 

era na Cartografia.

A  base  tecnológica  para  a  evolução  das  Neo-Geografias  é  a 

incipiente  "Web  Semântica"  (Semantic  Web)  e  os  Sistemas  Globais  de 

Navegação por Satélite (GNSS), como o GPS.

A Web Semântica é a World Wide Web que já conhecemos, está 

dotada de capacidades semânticas, que são realizadas usando "linguagens  

ontologicas" como a OWL (Web Ontology Language), e com mechanismos 

de  "inferência",  como o  "Resource  Description  Framework"  (RDF),  em 

relação a um quadro geral  semântico como a XML (Extensible Markup 

Language). Neste contexto, cada pedaço de informação é associado com 

um URI (Universal Resource Identifier). Por conseguinte, o RDF conecta 

dois pedaços de informação (juntamente com qualquer notação de como 



eles estão relacionados)  no que vem a ser chamado de um "triplo".  Por 

exemplo:<uri  para  Vasco  da  Gama>   <uri  para  é  um >  <uri  para 

Navigador>.  Os URIs são determinados através de normas de organizações 

ou comunidades de usuários e o URI para a expressão "é um" é a mais 

comumenteutilizada.

Outras  tecnologias  para  a  Web  Geoespacial  e  as  Neo-Geografias 

podem ser encontradas em APIs (Application Programming Interfaces) para 

Java  Mobile  Edition  (J2ME),  em  informações  sobre  a  localização  com 

E911  (OPENLS  Open  Location  Services  Interface  Standard),  em GML 

(Geography Markup Language), em OpenGIS WFS (Web Feature Services) 

e  WMS  (Web  Map  Services).  Estes  últimos  ditam  as  regras  para  os 

servidores de dados GML.

Na verdade, as Neo-Geografias são mais extensas do "Google Maps 

for Mobile", que todos sabem. Em julho de 2007, os "mashed-up" Google 

Maps ultrapassaram as 50.000 (Ratliff, 2007). Além disso, várias paginas 

especiais foram estabelecidas para neo-geógrafos. 

O "Panoramio",  por  exemplo,  permite  que  os  usuários  comuns 

marquem suas fotos no Google Maps e já existe mais de um milhão de 

imagens e  fotos  "geo-tagged".  De fato o sistema aceita,  sem restrições, 

introduzir as imagens com sua localização geográfica específica.

O  "Google  My  Maps"  permite  aos  usuários  personalizar  “seus” 

próprios  Google  Maps,  anexando  textos,  imagens,  vídeos,  etc. 

Anteriormente  (em  2005),  a  Microsoft  já  tinha  criado  os  "Live  Search 

Maps".  Enquanto,  o  bem  conhecido  "Flickr"  da  Yahoo  permite  fazer 

“geotagging” também. 



Um desenvolvimento pelo Google,  um par de anos atrás,  inclui o 

sítio "Street View", que permite fazer upload de fotografias no mesmo nível 

de detalhe que o "Google Maps".

Outro  aspecto  fascinante  da  Neo-Geografia  é  sua  capacidade 

implícita para reforçar redes sociais. Software como "Loopt" para "Boost 

Mobile"  especialmente  desenhado  para  telefones  móveis,  ou  mesmo 

"Latitude" de Google, revolucionaram as nossas vidas, permitindo-nos ver a 

localização dos nossos amigos em mapas digitais, em tempo real. 

Portanto,  a  importância da  Neo-Geografia  é  considerada  muito 

elevada,  como  mencionado  por  Goodchild  (2009),  que  escreveu  "o 

crescimento  do  voluntário  da  informação  geográfica  e  a  Neo-geografia 

sugerem que o cidadão vai ter um papel muito maior do que no passado, 

tanto como consumidor como produtor de informação geográfica".

2. Mapas Culturais

Em uma época recente (1987),  foi publicado um artigo na revista 

"Professional  Geographer"  com  o  título  "O  Artista  como  Geógrafo" 

(Romey, 1987). Neste artigo, a Cartografia foi analisada como uma forma 

de arte. Poderíamos dizer que o "Mapa de Ímola" de Leonardo da Vinci é 

um  exemplo  bem  conhecido  de  mistura  artística  e  representação 

cartográfica. A Cartografia foi sempre uma ciência, mas às vezes também 

uma arte.

Com o advento das Neo-Geografias, o uso da Cartografia pode estender-

se a cartógrafos não-profissionais também. Hoje em dia, (como escreveu 

Sui em 2008), os mashups feitos por neo-geógrafos podem referir-se tanto à 



nova tatuagem de uma atriz como aos locais de origem dos filhos adotados 

por ela.

Assim,  é  interessante  constatar  que  as  Neo-Geografias  produzem 

também  novos  Mapas  Culturais.  Mas  estes  são  diferentes  dos  Mapas 

Culturais habituais que se limitam a descrever as atribuições espaciais dos 

sítios  culturais  e  de  "landmarks"  -  pontos  de  referencia  -  do  passado 

(Hernando 1999,  Moffitt  1998) e do presente.  Os Mapas Culturais  neo-

geográficos  podem  envolver  artes  visuais,  podem  ser  construtivos  ou 

desconstrutivos com/de conceitos e idéias, podem ser úteis na manipulação 

da opinião pública, na publicidade, na Cartografia Histórica, etc.

Alguns serviços de compartilhamento de fotos são particularmente úteis 

para as Neo-Geografias, eles permitem a seus usuários enviar fotos e fazer 

“geotagging” com muita rapidez e facilidade. Por exemplo, a página Web 

"Flickr" utiliza a longitude e a latitude geográficas como metadados de suas 

imagens. 

 O conhecido software "Picasa" é utilizado para a gestão de fotos 

digitais. Ainda existe uma versão muito útil dele, "Picasa Web Album", que 

oferece um serviço de geotagging equivalente ao Google Earth. Na maioria 

dos casos,  o usuário pode facilmente visualizar,  e consultar informações 

escritas, das imagens que hão sido inseridas no mapa. 

O  "Zoomr"  fornece  as  coordenadas  geográficas  automaticamente 

quando uma imagem é colocada  em um mapa,  fazendo uso  do  Google 

Maps. Uma das primeiras  páginas Web que permitiu acrescentar áudio e 

vídeo foi "Sharing Places", em que todos estes conjuntos de dados eram 

referenciados com GPS e poderiam também ser  descarregados para um 

PDA.



No  entanto,  deve  ser  notado,  que  Neo-Geografias  referem-se  a 

"histórias  espaciais"  complexas,  criadas  através  de  processos  de 

mapeamento social.

Consequentemente,  os  mapas  "culturais"  produzidos  por  neo-

geógrafos são diferentes daqueles normalmente criados unicamente com o 

uso  de  SIG.  Além  disso,  a  Web  Geoespacial  é  a  base  para  as  Neo-

Geografias, mas as Neo-Geografias não devem ser confundidas com a Web 

Geoespacial como tal (pois esta é, simplesmente, uma tecnologia e não uma 

nova espécie de Geografia).  

Mesmo que  as  Neo-Geografias  irão encher  a  Internet  com novos 

mapas,  uma  grande  parcela  da  Internet  continua  ativa  de  uma  forma 

estranhamente diferente: Este é o reino da "Notopia".

3. Notopia (no+topos, não lugar)

A representação do espaço geográfico em Neo-Geografias às vezes 

lembra o sentido de "maravilhoso",  idílico e “edemico”, que emergem de 

muitos mapas do pré-século XVIII,  como já se tem mostrado em vários 

exemplos de Cartografia Histórica.

Além disso, a própria Cartografia Histórica revela casos em que 

os  cartógrafos  dos  séculos  passados  muitas  vezes  têm  mapeado 

"aproximadamente" certas regiões pouco conhecidas (Wallace & Van 

den  Heuvel,  2005),  ou  ainda  acrescentaram  elementos  imaginários 

sobre tais áreas (que seus cartógrafos podem nunca ter visto).



Neste contexto, a teoria da "Notopia" (de no+topos=não lugar) 

foi  proposta  por  Papadimitriou  (2006)  e  relaciona  a  Geografia  com 

ciberespaços desconhecidos. A Notopia é uma das áreas indefinidas e 

não  mapeadas  do  ciberespaço,  que  são  usadas  por  hackers 

"hacktivistas"  (=hackers+ativistas),  que  são  pessoas  envolvidas  no 

roubo de dados de indústrias, empresas e autoridades do estado, "map 

hackers",  ciber-guerreiros.  Eles  têm os  seus  refúgios,  dispersos  por 

várias  localizações  geográficas  em  todo  o  mundo.  Emergentes 

“notopians” interessarão as próximas gerações cada vez mais, porque 

se  espera  que  aumentarão  em  número  e  importância.  A  teoria  da 

Notopia  nos  convida  a  considerar  as  "espacialidades"  de  áreas 

inexploradas do ciberespaço. Por conseguinte, esta teoria se estende até 

o reino das Neo-Geografias também.

A Notopia não é somente o refúgio dos hackers, mas também o refúgio 

dos  usuários  comuns  da  Internet,  que  intencionalmente  fazem 

“anonimizacão”  de  sua  presença  e  “limpam”  ou  destroem  suas  ciber-

procuras anulando todos os sinais de sua existência ali. Basta lembrar do 

aviso com o sinal de "invisível" que aparece no"Yahoo chat bar", Skype e 

outros serviços de intercambio de mensagens.

A  Notopia  implica  também  um  comportamento  nômade,  com  os 

Hackers-Notopians a entrar e sair de locais do ciberespaço sem ficar lá mais 

de  algumas  frações  de  segundo.  À  medida  que  o  indivíduo  nômade  é 

resistente  às  hierarquias  externas  ou  gerais,  ocorre  o  mesmo  com  os 

Notopians:  Ao  recusar-se  a  ficarem  em  um  lugar  específico  (seja  este 

geográfico e/ou virtual), eles rejeitam submeter-se a controles indesejados. 

Assim, de certa forma, a Notopia é oposta ao Neo-Geografia: Enquanto 

os  neo-  geógrafos  desejam  declarar  a  sua  presencia  (e  localização 



geográfica)  no  ciberespaço,  os  Notopians  desejam ocultar  sua  presença, 

escondendo-se tras de todos e continuamente mudando de locais virtuais, 

confundendo  ou  mascarando  completamente  suas  origens  e  localizações 

geográficas.  Em quanto os neo-geógrafos estão mapeando o entorno e o 

mundo que les rodeia, os Notopians estão "des-mapeando"-o.

4. Conclusão: Os SIG de Próxima Geração

A Neo-Geografia  está  relacionada  à  Web  Semântica  e  aos  Serviços 

baseados em geo-localização, que virão a ser a "next big thing" no domínio 

das  tecnologias.  Podemos lembrar  que um par  de anos atrás,  a  empresa 

Nokia investiu US $ 8,1 bilhões para comprar Navteq, uma empresa que 

coleta  dados  cartográficos  provenientes  de  todo  o  mundo  (Economist, 

2008).

No início do século XXI, a Cartografia não será como ela era no século 

XX. Será muito rica em conceitos e idéias,  mas também estará pronta a 

incorporar uma grande variedade de informações aos mapas.

Com  o  aparecimento  das  Neo-Geografias,  os  SIG  tradicionais 

apresentarão uma mudança nas práticas, e a Próxima Geração de SIG trará 

uma grande  diversidade  de  mapas  e  de  produtos  para  faze-lhos  (“map-

making”).  Alguns  deles  (e  algumas  outras  tendências  em  estilo  neo-

geográfico) envolvem cada vez mais os parâmetros culturais de elaboração 

de mapas. Isso fez alguns investigadores se questionar, se o fim do SIG 

tradicional está aproximando (Satyaprakash 2008).



No início do século XXI também, as Neo-Geografias "high-tech" e os 

SIG da Próxima Geração podem conduzir a uma "re-descoberta" do mundo. 

Nesse contexto, a Cartografia Histórica será útil na interpretação cultural e 

na explicação dessa re-descoberta de nosso planeta.
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