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O uso da informação geográfica no dia-a-dia das pessoas tem se intensificado, e torna-se mais acessível 

com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, tais como os microcomputadores, 
smartphones, a Internet e a WEB2.0. Esse avanço trouxe mudanças na maneira como se produz, dissemina e 
consome os produtos cartográficos bem como uma nova perspectiva de uso de mapas e sistemas de 
informações geográficas. Contudo, produtos de tecnologia, e em especial produtos de informação 
geográfica, como aplicativos de visualização de mapas e de mapeamento (colaborativo / VGI), vem sendo 
desenvolvidos considerando um usuário “padrão”, que em geral é alfabetizado/letrado, já consome 
tecnologia, assim como a informação geográfica. A população analfabeta, somou em 2016 cerca de 11,8 
milhões de brasileiros e vem sendo sistematicamente negligenciada apesar de consumirem cada vez mais 
produtos e serviços de tecnologia. No intuito de desenvolver uma aplicação de mapeamento voltada as 
necessidades de pessoas analfabetas, o grupo de pesquisa ExCiteS, da University College London, 
desenvolveu o sistema Sapelli, um sistema VGI que permite a usuários iletrados, na República do Congo, 
através de smartphones Android, coletarem informações geográficas associadas ao seu território e que 
influenciam seu meio de vida e o desenvolvimento de suas relações sociais. No entanto, os usuários 
considerados originalmente no sistema Sapelli vivem em áreas isoladas do Congo e sofrem pouca ou 
nenhuma influência da sociedade letrada daquele País. Em investigação anterior (PICANCO JR, 2017), foi 
constatado que pessoas analfabetas ou com baixo letramento consomem e utilizam dispositivos tecnológicos 
no seu dia-a-dia, como smartphones, assim como encontram estratégias para uso de aplicações voltadas à 
uma população letrada, tais como o envio das mensagens de voz e o uso de Emojis via WhatsApp, ou a 
pesquisa de vídeos no YouTube através da função de ditado. Os resultados dessa investigação sugerem que 
aspectos da inteligência visual-espacial dessas pessoas podem ser desenvolvidas através da influência da 
sociedade letrada nas suas atividades cotidianas, o que possibilita gerar significado a partir de símbolos 
pictóricos, comuns às interfaces de aplicações que têm a interação principal com o usuário através dos 
símbolos e textos. Partindo desse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento de uso 
de símbolos pictóricos na interface de um aplicativo móvel de mapeamento, como o Sapelli, voltado a 
pessoas analfabetas ou com baixo letramento,  afim de se entender se o sucesso da interação deriva do estilo 
do símbolo ou se existem outras variáveis que podem influenciar no seu uso. Para isto, foram escolhidos dois 
grupos de símbolos pictóricos, os comuns ao uso em sistemas (monocromáticos e chapados) e símbolos de 
Emoji (comuns a aplicativos de mensagens, que possuem características como cor, textura, sombra e 
profundidade). Esses dois grupos de símbolos foram utilizados na construção de duas interfaces de 
mapeamento para coleta de pontos de interesse, baseadas em uma estrutura de menus na forma de uma 
arvore de decisão e que não possuíam elementos textuais. Essas aplicações foram desenvolvidas utilizando 
a plataforma Sapelli e executadas em um Smartphone Motorola Moto X, com tela sensível ao toque. Os testes 
foram aplicados a 20 participantes do projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Vila 
Torres, localizada em região homônima na Cidade de Curitiba. O teste consistia em um mapeamento de 22 
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pontos em um ambiente controlado, dentro dos limites físicos da escola, no qual cada ponto foi representado 
com uma fotografia impressa de um estabelecimento real, integrante de uma lista previamente estabelecida 
com os participantes. A ordem de disposição dos estabelecimentos foi feita aleatoriamente, afim de se evitar 
padrões que remetessem a conversas anteriores. O resultado obtido nos testes foi que os participantes que 
testaram a interface construída com símbolos pictóricos de Emoji obtiveram melhores resultados na 
execução da tarefa, assim como na velocidade de reconhecimento do significado dos símbolos na interface 
de mapeamento, permitindo uma escolha mais assertiva das funções utilizadas para a execução da tarefa 
proposta. O resultado também demonstra que símbolos policromáticos e mais detalhados, como os Símbolos 
de Emoji, podem gerar significado mais facilmente para pessoas analfabetas ou com baixo letramento e que 
vivem em um contexto de intensa influência da sociedade letrada. Dessa forma, conclui-se que o uso de 
símbolos de Emoji em interfaces computacionais voltadas a analfabetos ou pessoas com baixo letramento, 
que vivem em um contexto de influência de uma sociedade letrada, pode trazer vantagens no processo de 
reconhecimento e tomada de decisão na interação com a interface, favorecendo o cumprimento dos 
objetivos da aplicação, assim como o aumento da usabilidade da interface. Na cartografia, o uso desses 
símbolos na elaboração de mapas voltados a essa população pode favorecer a leitura de símbolos isolados, 
no entanto são necessários novos testes para o entendimento do reconhecimento dos símbolos e geração 
de conhecimento espacial através de um mapa composto de múltiplas camadas de informação.  
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