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A prática de crowdmapping no contexto de uma educação 3.0: os processos 
colaborativos em rede e a solução de problemas locais.1 
 

Juliana Caetano2  
RESUMO 
Educação e trabalho são práticas que se relacionam e se co-determinam. Nesse sentido, cabe 
questionarmos o quanto a educação tem evoluído para acompanhar as necessidades do mundo atual e 
qual o papel da tecnologia nesse processo. Um rápido olhar sobre o mundo atual nos mostra um 
comprometimento com a participação, a gratuidade, a abertura e a liberdade. Esses são os novos 
prefixos da cultura e são eles que ditam o rumo das coisas, de como se cria, se consome, se aprende. 
Nesse momento, tomamos emprestado às ideias de Clay Shirky e Lev Manovich,  sobre uma cultura da 
participação e de dados, respectivamente. Nesse contexto de Big Data e da abertura alimenta-se uma 
ideia de liberdade que atinge todas as esferas, como com a economia do grátis analisada por Chris 
Anderson. Na educação, Legel nos propõe pensarmos numa terceira fase que acompanhe o mundo 
atual, e Edgar Morin abraça essa ideia com seu pensar complexo sobre o conhecimento. Sendo assim, 
esse  artigo tem como objetivo propor uma articulação entre as especificidades dos processos 
colaborativos em rede, com o crowdmapping,  e o ideal de uma educação que privilegia a 
problematização colaborativa, onde o protagonismo do aluno se une a heterogeneidade das múltiplas 
perspectivas sobre um mesmo problema. Crowdmapping é construção colaborativa de mapas de 
informações, ou seja, são bancos de dados alimentados por uma multidão conectada e seus inputs 
multimídia, em tempo real e com dados geográficos. Os crowdmaps fornecem informação sobre  
acontecimentos no âmbito global como guerras, crime e crises de caráter humanitário, político e até 
mesmo desastres naturais. Foi analisada  a plataforma open-source CrowdMap do Ushahidi, 
evidenciando caracteristicas da sua natureza e de seus atores, seus circuitos informativos e os 
dispositivos utilizados. Os resultados mostram que a prática de crowdmapping é representativa de um 
ideal de educação 3.0 uma vez que permite a resolução de problemas reais de forma colaborativa, além 
de se comprometer com ideais de abertura, participação e solução de problemas globais a partir de ações 
locais.  
 
 

                                                 
1 Versão original em português do artigo apresentado no congresso internacional ICERI2015 (8th annual 
International Conference of Education, Research and Innovation) em Sevilha, Espanha, nos dias 16, 17 e 18 de 
Novembro de 2015. Título em inglês Crowdmapping as a tool for addressing real world problems: thinking on 
education 3.0 through online collaborative processes.  
2 Puc-SP / Stance Dual School (Brasil) / juliana.caetano@gmail.com 
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ABSTRACT 
Education and work are practices that relate and co-determine each other. In this sense, we may question 
how much education has evolved to keep up with the needs of today's world as well as the role of 
technology in this process. A glance at the current world shows us a commitment to participate, 
generosity, openness and freedom. These are the prefixes of a culture and they all dictate the way things 
go. How we create, consume, learn. At this point, we borrow the ideas of Clay Shirky and Lev Manovich, 
on a culture of participation and data, respectively. In education, Jim G. Legel invite us to think of a third 
phase that accompanies the present world, and Edgar Morin embraces this idea with his complex thinking 
about knowledge. Thus, this article aims to propose a link between the specificities of collaborative 
network processes, as crowdmapping, and the ideal of an education that focuses on collaborative inquiry, 
to evidentiate the heterogeneity of multiple perspectives on a same problem. Crowdmapping is about 
building information maps collaboratively, ie databases that are powered by a networked crowd and its 
multimedia inputs in real time with geographic data attached. An open-source Ushahidi´s tool called 
Crowdmap has been analyzed, showing characteristics of its nature and its actors, its reporting tools and 
all devices used. The results show that crowdmapping practice is representative of an ideal of an 
education 3.0 since it allows solving real problems collaboratively, and is committed to the ideals of 
openness, participation and solution of global problems from local actions. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em 2012, Jim G Legel, assinou uma coluna no jornal O Estado de São Paulo falando sobre o 
futuro, e presente, da educação mundial. Segundo ele, as escolas não preparam alunos para o mundo 
atual, como faziam as anteriores 1.0 e a 2.0. Pensando a educação como parte de um sistema que 
envolve, entre outras coisas, objetivos econômicos e técnicas, podemos de fato enxergar uma linha do 
tempo composta por fases.  

O trabalho na terra exigia ferramentas manuais, concertadas manualmente. Havia trabalho em 
grupos heterogêneos, interação através da conversa. As aptidões eram passadas de pai para filho, com 
poucas mudanças. A educação nessa época seguia o mesmo formato.  

Na segunda fase da educação, chamada de 2.0 segundo Legel,  a industrialização introduziu 
ferramentas mecânicas, esteiras aceleradas que exigiam concentração  e pouca interação entre as 
pessoas. Todos exerciam a mesma função, de maneira maquínica, e eram supervisionados para garantir 
a produtividade. Logo, preparar o cidadão para esse modelo industrial exigiu da educação uma nova 
abordagem. Grandes grupos homogêneos, pouca interação, trabalho solitário e supervisionado.  
 E assim a educação segue preparando pessoas para o que o mundo espera delas, em especial 
o trabalho. E quando seguimos nessa lógica fica a questão “a educação atual evoluiu para acompanhar 
as necessidades do mundo atual?”. Na tentativa de responder, ou oferecer uma luz para guiar nossos 
pensamentos otimistas acerca do futuro da educação, propomos um diálogo entre uma prática 
colaborativa em rede e o que seria, de fato, o ideal de uma educação pro futuro.  

Assim, dedicamos a primeira parte deste artigo para refletir sobre a cultura e seus novos 
prefixos. Consideramos viver num mundo que clama por participação, gratuidade, abertura e liberdade e 
esse chamado é feito em alto e bom tom por todas as intituições, representativas ou não-representativas. 
Tomamos emprestado às ideias de Clay Shirky e Lev Manovich,  sobre uma cultura da participação e de 
dados, respectivamente. Nesse contexto de Big Data e da abertura  de informações alimenta-se uma 
ideia de liberdade que atinge todas as esferas, como com a economia do grátis analisada por Chris 
Anderson.  

Num segundo momento, à luz do pensar complexo de Edgar Morin e de suas ideias acerca do 
conhecimento, nos concentramos no ideal de uma educação 3.0 na relação com as tecnologias da 
informação e comunicação. Na ocasião desse artigo  usaremos o termo ICT4D (information and 

communication technology for development), que em português significa tecnologias da informação e 
comunicação para o desenvolvimento. A escolha se justifica uma vez que comprendemos a plataforma 
em questão, e seus projetos, como representantes dessa categoria já que ICT4D refere-se ao uso das 
TICs em campos que promovam desenvolvimento local ou global.  
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Para finalizar, propomos uma análise da plataforma open-source Ushahidi, em especial sua 
ferramenta para crowdmapping, a qual se mostra comprometida com o ideal de abertura, participação e 
solução de problemas globais a partir de ações locais. Crowdmapping é a construção colaborativa de 
mapas de informações, ou seja, são bancos de dados alimentados por uma multidão conectada e seus 
inputs multimídia, em tempo real e com dados geográficos. Os crowdmaps fornecem informação sobre  
acontecimentos no âmbito global como guerras, crimes e crises de caráter humanitário, político e até 
mesmo desastres naturais. 
 

 
BIG-OPEN-FREE, NOVOS PREFIXOS DA CULTURA 
 

Nasce, juntamente com o século XXI, a semente de uma das maiores transformações na cultura 
a nível mundial. Sem o intuito de se filiar politicamente, seja de forma partidária ou anarquista, mas sim 
servindo como uma alternativa à modelos de negócios na indústria do software, nasce o movimento Open 

Source.  
Os softwares open source (código aberto) tem como base o compartilhamento de informações e 

permite o uso sem a cobrança de licenças de software. Trata-se de um movimento de alcance global que 
conta com a participação de comunidades compostas por pessoas espalhadas por todo o mundo.  

A colaboratividade do Open Source, assim como dos muitos outros produtos e serviços que 
surgiram na sua sequência, permite uma forte adequação às necessidades do mercado e do público-alvo. 
É nisso que se baseia, inclusive, a numeração 3.0 no marketing, na web e, como veremos, na educação. 
Quem está no comando é a comunidade. É ela que desenvolve, consome e distribui. Ela é formadora de 
opinião e tem uma força competitiva muito forte perante suas concorrentes. O movimento Open Source  
defende, entre outras coisas, o conhecimento compartilhado.  

Saudamos, assim, a cultura da liberdade. Viver dispensa institucionalizações, ao menos as 
antigas verticais. Mudamos nossa maneira de enxergar o mundo. Olhamos para o horizonte e não mais 
para cima. Há um impacto na construção da nossa identidade, cada vez mais fragmentada, múltipla e 
livre de amarras das mais diversas.  

Um exemplo interessante é a economia. Chris Anderson, editor-chefe da revista “Wired”, 
desenvolveu a ideia da economia do grátis e propôs um repensar sobre a idéia de preço e lucro. Ele crê 
que a internet habituou uma geração de consumidores ao acesso gratuito de informações, serviços e 
produtos. Sendo assim, a economia teve que criar estrategias de lucro a partir da lógica do custo zero, ou 
perto de zero. Parece uma controvérsia, mas Anderson é sagaz na explicação e exemplificação de como 
essa lógica tomou conta do mercado mundial.  
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Na politica lutamos pequenas e grandes causas, todas elas engajadas tão somente com o que 
acreditamos ser o ideal. Tanto que os cartazes de luta passaram na mão de pobres e ricos. Em caso 
recente ocorrido no Brasil, aqueles que foram às ruas usaram varandas e panelas para manifestar 
indignação contra uma pessoa, um sistema, escolhas. Aliás, nada tem sido tão representativo da ideia de 
complexidade quanto o cenário político mundial. Basta observar as redes sociais e seus eventos para 
percebermos o quanto estamos sendo solidários com causas ao redor do mundo. Eventos que começam 
como uma reivindicação de uma comunidade passam a ter núcleos de apoio ao redor do mundo. Um 
exemplo bem significativo é o caso da cobertura do Movimento de Ocupação, em inglês Occupy 

Movement3, manifestações internacionais contra desigualdades econômicas e sociais.  O primeiro 
protesto de maior atenção foi a ocupação de Wall Street em Nova York, em 2011.  Na sequência, 
protestantes tomaram conta das ruas em 82 países com as mais diversas reivindicações. Somos filiados 
à nossa complexidade, nada mais.  

Clay Shirky propõe pensarmos na existência de um excedente cognitivo (2012). Todo o tempo 
livre que pessoas escolarizadas possuem em todo o mundo formam um enorme excedente que, segundo 
ele, “a sociedade, a princípio, nunca sabe bem o que fazer” (2012, p.15) e “nós gastamos a maior parte 
dele consumindo televisão, porque julgamos esse modo de utilizar o tempo melhor do que as alternativas 
disponíveis” (2012, p.15). No entanto, é o próprio autor que nos apresenta uma outra perspectiva para o 
uso atual do excedente cognitivo quando afirma que diversos estudos refletem cada vez menos aderência 
da televisão na vida de jovens. Afinal, com opções mais rápidas e interativas a televisão perdeu sua 
graça. Interativas, a palavra-chave.  
 A teoria ator-rede de Bruno Latour (2014) é bastante pertinente ao conceber a ideia de rede 
como algo que surge através das relações de mobilidade dos atores envolvidos. Por atores, nessa teoria, 
compreende-se humanos e não-humanos, todos conectados à objetos materiais ou imateriais. Sendo 
assim, as redes são compostas por múltiplos atores, são definidas pelo seu objetivo e não pela sua forma 
e cabe aos atores transformar, e não somente transportar.  As mídias sociais se mostram como 
estruturas orgânicas, determinadas pelo uso que fazem dela. Consumir, compartilhar, comentar, 
classificar, avaliar e discutir tudo o que puder e interessar. Seja na política, na educação, no puro 
entretenimento, as pessoas atuam e não mais observam. São grandes produtoras de dados.  

É aqui que cabe trazer o conceito de Big Data. Uma simples tradução nos leva a crer que trata-
se, tão somente, da designação para uma enorme quantidade de dados. De fato, a popularização do 
termo big data é uma consequência de tudo que colocamos acima e relaciona-se diretamente com a 
quantidade enorme de dados gerados diariamente. No entanto, é importante obter e saber usá-los. É 
aqui, então, que vamos além da simples tradução e passamos a compreender que big data, como 

                                                 
3 http://map.occupy.net/ 
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conceito, refere-se, também, à  velocidade de análise, disponibilização e relação qualidade/quantidade. 
Alguns especialistas resumiram o conceito em cinco aspectos, os quais chamam de os 5 V´s, que são: 
volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. 

O volume refere-se à quantidade de dados que, por ser grande e crescer exponencialmente, 
muitas vezes são sub utilizados. A velocidade refere-se ao tempo para tratamento dos dados, ou seja, 
obter, atualizar, gravar, descartar e tudo isso depende do tamanho do banco de dados. A variedade é 
outro aspecto e relaciona-se à diversidade de informações que provém dos milhares de produtores de 
conteúdo, assim como ao formato (se estruturados em bancos de dados ou vindos de diversas fontes e 
formato de documentos, audio-visual, imagens, etc.). Veracidade faz toda a diferença e a ausência dela 
faz com que os outros Vs não façam muita diferença. Sendo assim, é preciso que hajam processos que 
garantam a credibilidade e consistência dos dados. O último V, de valor, refere-se ao patrimônio gerado 
pela estratégia big data e é ele que justifica o seu uso, ou seja, a solução deve-se mostrar lucrativa de 
forma a compensar o investimento.  
 Pensar que é necessário ter uma estratégia para fazer um bom uso dos dados, como mostramos 
ao definir o conceito e a importância do termo big data atualmente, nos leva a refletir sobre todos os 
esforços e as muitas novas propostas de uso das tecnologias na educação. São todas elas realmente 
determinantes na aprendizagem? Como definir a melhor ferramenta? E essas questões, que parecem 
corriqueiras e banais, se mostram cada vez mais importante de serem feitas. Clay Shirky é pontual 
quando diz que  

O Ushahidi.com, concebido para ajudar uma população desesperada numa 
época difícil é notável, mas nem todos os novos mecanismos de comunicação 
são tão civicamente engajados; na verdade, a maioria não é. Para cada 
projeto notável como o Ushahidi ou a Wikipedia, há incontáveis peças de 
trabalho inútil, criadas com pouco esforço e não visando a qualquer efeito 
positivo maior do que o humor grosseiro. (2012, p.21) 

Pensamos que a ferramenta deve servir ao conteúdo, e não ao contrário. Mas não apenas isso. 
O importante é reconhecer na estrutura daquela prática tecnológica, e nos seus processos colaborativos 
em rede como focamos nesse artigo, se há um diálogo com questões teóricas e paradigmas importantes 
e que balizam a prática pedagógica. E sobre isso falaremos na sequência.  

 

 

EDUCAÇÃO 3.0 E ICT4D 



 
 

6 
 

 

Falar de uma educação 3.0 significa enfatizar uma grande mudança de paradigma. Há a rejeição 

de um modelo de dominação e poder, que para manter a ordem conduzia hierarquizações e 

fragmentações, e abre-se espaço para um modelo baseado em cooperação, estabelecimento de relações 

e, com isso, uma real conexão e entendimento do todo. Edgar Morin (2011), pai do pensamento 

complexo, escreveu a respeito da diversidade cultural e pluralidade do indivíduo evidenciando a 

existência de uma multiplicidade inerente ao homem. Essa característica serve ao autor como uma 

justificativa para repensarmos a educação, de forma que haja uma reavalição dos atores envolvidos e 

tendo como pressuposto um pensamento sistêmico e não reducionista.  

 Morin, visando problematizar a questão do conhecimento,  nos faz deparar com reflexões  

profundas quanto à real importância de uma transdisciplinaridade, da religação entre homem e natureza, 

do metaconhecimento e do fim dos dualismos como local/global, texto/contexto e parte/todo. No livro “Os 

sete saberes necessários à educação do futuro”, Morin diz que  

o problema universal de todo cidadão do novo milênio: como ter acesso às 
informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e 
organizá-las? Como perceber e conceber o contexto, o global (a relação 
todo/parte), o multidimensional, o complexo? (2011,   p.33)   

E a educação esbarra nessa mesma questão, Há a necessidade da assumirmos um 
compromisso com a contextualização, com a globalidade, multidimensionalidade e complexidade. 
Contextualizar as informações significa tirá-las do isolamento, ao mesmo tempo em que se busca a 
relação entre o todo e suas partes, entre a informação local e  o global. Ser global é ser mais do que o 
contexto, pois o global abrange muitos. É através do estudo do que é global  que se pode compreender 
as pequenas partes que o compõe. Nesse momento cabe ainda dizer que o conhecimento deve olhar 
para a multidimensionalidade das informações.  
 Muitos autores, como Humberto Maturana (2009), propõem pensarmos em operadores 
cognitivos para uma melhor compreensão do pensamento complexo. Esses operadores dialogam, na 
prática, com as teorias propostas por Morin sobre a transdisciplinaridade. Um exemplo que muito agrega 
na discussão posterior sobre a prática de crowdmapping e o uso das tecnologias para o desenvolvimento 
é a teoria da Autopoiese, que parte de uma dinâmica não-linear e de uma concepção sistêmica da 
realidade. Nessa perspectiva, os elementos que compõem um sistema se associam de maneira estrutural 
e são influenciados um pelo outro. Logo, indivíduo e meio se influenciam mutuamente numa dinâmica de 
produção e auto-produção e nesse sentido podemos, então, pensar que a prática pedagógica deve 
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enfatizar a ação produtiva do estudante na construção do próprio conhecimento.  
 Não é de hoje que falamos de uma reforma na educação. São muitas as teorias que 
desenvolvem ideias inovadoras e que podíamos utilizar. No entanto, o termo Educação 3.0 surgiu como 
uma proposta que organiza elementos teóricos de maneira que facilite um pensamento prático. Além 
disso, a numeração 3.0 convida à uma aproximação com demais áreas, como por exemplo, a Web 3.0 de 
John Markoff e o Marketing 3.0 de Philip Kotler. Uma breve pesquisa na internet nos mostrará que, não 
coincidentemente, esses conceitos e seus números se afetam de alguma maneira.  
 A educação 3.0 tem como princípio o desenvolvimento de competências necessárias para o 
mundo atual. Jim G Legel diz que a curiosidade, autonomia, trabalho em grupo, transdisciplinaridade e a 
conexão com assuntos reais e de importância global compõe o que acredita ser necessário para balizar 
as novas práticas educacionais.  

Em dialogo com Morin, Legel discorre sobre uma educação que conecte as pessoas aos 
problemas reais, que problematize e resolva questões complexas de maneira que se integre diversos 
saberes. Legel define a nova escola como uma instituição na qual alunos e professores, em conjunto, 
façam uso de ferramentas apropriadas para a tarefa, aprendendo juntos e dando espaço para criatividade 
e curiosidade. Sendo assim, a educação, através de propostas multitarefas, apoia a formação de grupos 
a partir de interesses, conecta-se ao mundo exterior e envolve um grande números de pessoas em busca 
da resolução de problemas.  E é nesse sentido, então, que propomos adotar o conceito de ICT4D e 
pensar no uso das tecnologias a favor do desenvolvimento4.  
 O crescente acesso às tecnologias de informação e comunicação em comunidades em 
desenvolvimento tem transformado o trabalho de organizações humanitárias e de desenvolvimento 
nacional e internacional.  De acordo com o website ICTWorks, criado pela ONG Inveneo5, podemos listar 
cinco tendências tecnológicas que contribuem para isso que vão desde o acesso à dispositivos móveis 
até o ideal de uma Internet das Coisas6. Nessa lista entra também a internet rápida, a hospedagem nas 
nuvens e o aumento da potência dos equipamentos.  

Articular propostas de desenvolvimento da comunidade à educação é o que consideramos ser 
de muita valia para o futuro da humanidade. E, como vimos, as tecnologias, principalmente num estado 
de convergência de funções, muito podem fazer por nós.  

                                                 
4 ICT4D - Information and communication technologies for development, termo original em inglês.  
5 ONG que trabalha com computação sustentável e banda larga em regiões em desenvolvimento visando uma 
melhor educação, assim como desenvolvimento econômico, social e cultural. Disponível em: 
<http://www.inveneo.org/approach/overview/> 
6 O termo original em inglês é internet of things e foi cunhado por Kevin Ashton, do MIT, em 1999. Refere-se a 
conexão de itens usados no dia a dia à internet.  
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USHAHIDI E A PLATAFORMA CROWDMAP 

 

Por trás das maiores iniciativas de crowdsourcing e crowdmapping está a plataforma Ushahidi, que 
desenvolve softwares de código aberto (open-source) e gratuitos cujo objetivo é a coleta de informações de 
forma coletiva, visualização e o mapeamento interativo de dados. O nome veio da língua suaíli e significa 
testemunha.  
 Lançada em 2008, inicialmente como um website, tinha como objetivo mapear casos de violência 
no Quênia devido à uma  crise pós-eleitoral dado o agravamento das tensões entre diferentes grupos 
étnicos. Uma aparente manipulação nas eleições motivou uma série de protestos violentos contra 
comunidades rivais em sua preferência política, além da resposta  violenta do governo atráves da força 
militar. Pensando a população como cidadãos-jornalistas, o website original mapeou episódios de violência 
através de relatórios enviados via telefone celular  e obteve 45 mil usuários só no Quênia, o que atentou 
para a necessidade da criação de uma plataforma cujo alcance fosse global. Utilizando-se do conceito de 
crowdsourcing, visa o ativismo social e a prestação de contas públicas através da combinação de ativismo, 
jornalismo e informação geoespacial. 

Hoje, uma das mais importantes plataformas para crowdsourcing sem fins lucrativos, a Ushahidi 
oferece uma gama de produtos visando empoderar pessoas comuns atráves do uso de tecnologias open-
source. A organização se coloca além do desenvolvimento de soluções e caminha em direção ao ideal de 
uma horizontalização do acesso e controle da informação. Segundo eles trata-se de  “build technologies that 

help people develop real solutions to real global challenges”7.  

Todos os produtos Ushahidi são comprometidos com o ideal de democratização da informação, 
transparência e transposição de barreiras locais. No entanto, é preciso salientar uma das mais comuns 
controvérsias acerca das plataformas open-source como essa. Quando pensamos na missão de cada uma é 
comum supormos que se tratam de plataformas que servem à projetos exclusivamente não-representativos, 
logo, que as plataformas open-source sem fins lucrativos servem apenas à projetos igualmente desprovidos 
de apoio ou interesse financeiro. Isso, obviamente, não ocorre e no caso da Ushahidi, Erik Hersman, um de 
seus co-fundadores, esclarece no blog da plataforma dizendo “We’re a non-profit tech company, not an 

NGO, and this software platform isn’t just for the third world or just for non-profits”8.  

                                                 
7 Disponível em http://www.ushahidi.com/product/ushahidi/ 
8 Disponível em: http://www.ushahidi.com/2010/04/07/confusing-ict4d-practice-with-the-tech-
that-is-used/ 
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Tão equivocado quanto isso é também pensar os ambientes colaborativos como anarquistas. Ao 
contrário, uma análise das plataformas demonstra todo um comprometimento com questões como 
liderança, organização, regras, de forma que os projetos possam de fato ter alcance e causar impactos.  
 
Descrição dos processos colaborativos 
Natureza dos atores envolvidos  

  

A natureza da Ushahidi, enquanto organização, reflete o ideal de múltiplos saberes para a solução de um 
problema. Sua equipe é transdisciplinar e converge muitas habilidades e competências diferentes para a 
criação e gestão de seus produtos e serviços. Ademais, grande parte do trabalho, senão a maioria, ocorre 
de forma remota, ou seja, cada pessoa em seu local de origem e conectados via internet. 
 A comunidade que faz uso dos produtos é igualmente diversa.  Há tanto desenvolvedores de 
software e designers quanto pesquisadores, ativistas, roteiristas, jornalistas, estudantes, entre outros. Todos 
eles, sejam indivíduos ou instituições, tem como objetivo coletar e compartilhar informações de algum local e 
interagir com alguma comunidade, num esforço conjunto para a produção de conhecimento através da troca 
de experiências.  Sendo assim, na lista de clientes da organização para o uso da plataforma para 
crowdmapping encontramos ONGs, indivíduos, sociedade civil e comunidades locais, ativistas, 
pesquisadores acadêmicos e governos como os mais diversos objetivos como, por exemplo, monitorar 
eleições ou crises, campanhas de marketing, desenvolvimento urbano e social, educação, saúde, clima, 
situações de emergência, etc.  

Circuitos informativos e os dispositivos 

 O mapeamento colaborativo através da plataforma do Ushahidi ocorre em tempo real e utiliza a 
função de geo-localização nos dispositivos móveis. Através de um smarthphone é possível compartilhar 
conteúdo multimídia (fotos, vídeos e textos) e enviar SMS. O gerenciamento dos dados é feito através filtros 
customizáveis que controlam o que pode ser visto, além de ajudar na visualização geral dos dados nos 
mapas. Além disso, é possível criar mapas privados, ou visíveis somente para um grupo de pessoas pré-
definido. A ferramenta Crowdmap pode ser integrada ao outros aplicativos em celulares, como, por exemplo, 
mídias sociais.  
 
Regimento e procedimentos de uso da ferramenta de crowdmapping 
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 Ao contrário do que pensamos sobre as ferramentas open source e suas aplicabilidades é 
necessário seguir uma série de regras de uso e recomendações para a obtenção de sucesso. Aliás, o 
desafio atual não é usar, mas sim saber fazê-lo de forma que haja planejamento e gerenciamento.  
 Na Wiki da Ushahidi encontramos uma sequência de questões que servem como guias para o 
início do trabalho de crowdmapping. São elas: 
  
- Saber quem é você e como irá se apresentar ao público. 
- Definir quais objetivos pretende alcançar, 
- Que tipo de informação espera obter, como e de onde, 
- Saber quem irá enviar os dados para o mapa, 
- Como será feita a monitoria e aprovação dos envios, 
- Como os dados serão usados,  
- Saber se existem restrições ou alguma questão de segurança envolvendo a coleta de dados ou sua 
disponibilização. 
 
 Após responder todas as questões, podemos, finalmente, elaborar um plano de ação composto por 
cinco etapas que são: atrair, criar comunidades, fazer parcerias, ser criativo e promover a participação. 
Abaixo, vamos nos concentrar na articulação dessas etapas previamente listadas pela Ushahidi na sua wiki, 
com as características que elecamos de uma educação 3.0 em forma de ações a serem tomadas em 
projetos pedagógicos : 
  
1. Atrair 
 Engajar milhares de participantes requer um plano de ação que tenha como objetivo atrair pessoas 
para a causa. Trata-se de construir uma imagem, ter uma forte presença online, buscar parcerias com a 
comunidade, presencial e virtualmente, entre muitas outras possibilidades. 
 
2. Criar comunidades 

Criar comunidades que compartilhem, ou poderão compartilhar, do mesmo desejo e objetivo. Trata-
se de um esforço para conectar as pessoas atraídas pela ideia de forma a gerar um engajamento 
verdadeiro. Através do uso de redes sociais, blogs, wikis, telefones celulares e conteúdo em diversos 
formatos (fotos, vídeos, textos)  é possível ampliar o alcance para, então, sair em busca de parcerias. 

3. Faça parcerias 
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Buscar parcerias além da própria comunidade. Trata-se de olhar para o projeto de forma a avaliar 
sua pertinência e relevância para outras comunidades. Indivíduos e instituições que se apoiam mutuamente 
tendem a potencializar a chance de sucesso da ação.  

4. Seja criativo 

Criatividade vai além do visual, embora este seja de grande importância. Pensar na estética em 
parceria com o conteúdo transmite credibilidade, além de conforto visual. Há de ser criativo também na 
escolha das ferramentas e tecnologias.  

5. Promova e convoque a participação 

Promover uma ação requer um planejamento de campanha que irá de acordo com o orçamento 
disponível. É necessário criar uma ação cativante que explique a ação e, principalmente, os resultados 
esperados. Ao fazer parcerias pode-se pensar, também, no envolvimento de gráficas, rádios e televisões e 
até mesmo envolver personalidades. Tão importante quanto isso é oferecer instruções claras sobre como 
participar e de que forma disponibilizar a informação e, em contrapartida, fazer uso dos dados rapidamente 
mostrando a aplicabilidade do que foi enviado à pessoa que o fez. A medição de resultados é um indicador 
decredibilidade.  
 
Análise de alcance  

Na sessão Deployments of the Week9 na wiki da organização é possível obter uma lista, 
constantemente atualizada, dos crowdmaps recentes. Essa lista também é alimentada de maneira 
colaborativa. Através dela é possível categorizar os projetos de crowdmapping e, após análise individual, 
confirmar sua viabilidade enquanto ferramenta para desenvolvimento local. Como o objetivo nesse artigo 
não é de análise das práticas e sim da ferramenta, a lista abaixo terá o intuito somente de mostrar a 
diversidade de aplicações e temáticas, assim como de atores envolvidos.  

 

 

CATEGORIA 
PROJETOS 

                                                 
9 https://wiki.ushahidi.com/display/WIKI/Deployments+of+the+Week 
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Cidadão e mídia ● Somalia Speaks (Al Jazeera) 
● Uganda Speaks (Al Jazeera) 
● Tube Strikes (with BBC reporters, November 

2010) 
● Strengthening Neighbourhoods (Hamilton 

Reporter) 
● Christmas Lights in Houston (Houston 

Chronicle) 
 

Mapas de comunidades e cidades ● Fix your street 
● Cic Tehuan 
● Lagos Traffic 
● Overlap.ke 

 

Direitos humanos ● https://www.apc.org/ushahidi/ 
● http://www.iamnirbhaya.me/ 
● https://meetusonthestreet12.crowdmap.com/ 
● http://harassmap.org/ 
● http://tellmamauk.org/ 
● https://womenundersiegesyria.crowdmap.com/ 
● Guyana Crime Reports 
● Busan Public Crime Map 

Crises e respostas à emergências ● Conflito 
○ Syria Tracker 
○ Women Under Siege (Syria) 
○ Somalia Speaks 
○ Libya Crisis Map 

● Emergências 
● Hurricane Irene 
● Tohoku Earthquake and Tsunami 
● Christchurch Earthquake 
● GlobalFloodNews 

 

Monitoria de eleições ● Liberia 2011 
● EWER Electoral Mapping System 

Meio Ambiente (agricultura, conservação,  
mapeamento, energia, marinha, água e incêndios) 

● AgroTestigo 
● Gaia 
● Energy Shortage 
● Incendio Valpo 
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MAPA CONCEITUAL 

 

Na tentativa de resumir, e relacionar, as características da prática de crowdmapping com os ideias 
de uma educação 3.0 e também com as etapas de uma proposta pedagógica que privilegia a 
problematização,desenvolvemos o mapa de conceitos abaixo.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A análise da plataforma Crowdmap da Ushahidi nos mostrou que o crowdmapping é uma 
ferramenta muito representativa do ideal de uma educação que visa a problematização e a solução 
colaborativa de conflitos, de forma a impactar positivamente na comunidade, seja a nível local ou global. 
Na teoria, podemos propor metodologias que se baseiam na dinâmica complexa e visam trabalhar para o 
desenvolvimento de habilidades como a contextualização, a autonomia, o trabalho em grupo de forma 
cooperativa e que enfatize a heterogeneidade de ideias, entre muitas outras já citadas. Na prática, com 
as possibilidades de mapear de maneira colaborativa e para os mais diversos fins, deve-se pensar na 
ação pautada em planejamento e gerenciamento, o que também reforça o ideal de educação 3.0 uma vez 
que promove a integração de saberes via transdisciplinaridade e problematização.  
 Sendo assim, concluimos que o uso das tecnologias da informação em processos colaborativos 
com a finalidade educacional requer, antes de tudo, um olhar que privilegia relações. Trata-se de 
incorporar também nas práticas educacionais os ideais de um pensamento complexo que faça as 
estruturas praticas e teóricas se fundirem para um melhor aproveitamento em prol do conhecimento.  
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