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Introdução 

• Visualizações gráficas como forma de comunicar processos 
mentais são uma ciência antiga 

• As ferramentas que permitem essas visualizações potenciam a 
criação e a descoberta de novo conhecimento 

• Com a revolução tecnológica as versões digitais e dinâmicas 
dessas ferramentas estão a ser usadas em várias áreas 

 

• Em que contexto estão estas visualizações a ser usadas? 

• Que tipo de visualizações serão úteis para as Humanidades? 

• O que perdemos e o que ganhamos com as visualizações? 



O contexto das visualizações digitais 

• As visualizações podem ser divididas em duas tipologias: 
“artísticas” e “pragmáticas” (Kosara 2007) 

• Artísticas: têm por objectivo comunicar de forma mais 
eficiente 

• Pragmáticas: têm por objectivo permitir uma análise 
exploratória e a descoberta de padrões 

• Podem, obviamente, ser complementares 

 

• Nas Humanidades Digitais podem ser usadas estas duas 
perspectivas, seja para apresentação de resultados, seja como 
ferramentas de análise 



O contexto das visualizações digitais 

• Ao mesmo tempo, as visualizações podem ser encaradas 
como uma forma de ultrapassar a recorrente, e talvez 
artificial, divisão entre a “subjectividade” das Humanidades e 
a “objectividade” das outras Ciências 

• As Humanidades Digitais, pela interacção entre a investigação 
em humanidades e a utilização das tecnologias digitais têm 
sido um veículo especial para a criação dessa ponte 

• A visualização tem sido uma área de grande desenvolvimento 
dentro do contexto mais amplo das Humanidades Digitais 

• Dois exemplos: projecto Spatial History de Stanford 
http://www.stanford.edu/group/spatialhistory/ e Workgroup 
da rede europeia NeDiMAH http://www.nedimah.eu/ 

http://www.stanford.edu/group/spatialhistory/
http://www.nedimah.eu/workgroups/information-visualisation


O contexto das visualizações digitais 

• As ferramentas e técnicas de visualização são cada vez em 
maior número, cada vez mais diversas e têm sido 
desenvolvidas para usos que vão além das tradicionais fontes 
quantitativas 

• Sendo meios de comunicação ou ilustração, as visualizações 
podem e devem, cada vez mais, ser ferramentas de análise e 
de produção de conhecimento 

• Para além disso, com o digital, as visualizações têm potencial 
para “passarem de método a metodologia” (Jessop 2008) 

• A interactividade e a capacidade de manipulação dos dados 
são as características mais evidentes e úteis das visualizações 
digitais 



Tipologias de visualizações digitais 

• Vários tipos de visualizações disponíveis para as Humanidades 
Digitais: espaço, tempo, dados quantitativos, texto, animações 
3D... 

• Darei atenção ao espaço e aos textos 

 

• Com a profusão de ferramentas de visualização será útil usar 
directórios que listam várias hipótese disponíveis 

• É fundamental nesta fase ter um espírito crítico apurado e 
bem definido o objecto e objectivos de estudo para uma boa 
escolha das ferramentas a usar 

 



Ferramentas de visualização digital 

• Exemplos de ferramentas de visualização (geral): 

• http://dirtdirectory.org/categories/visualization 

 

• http://datavisualization.ch/tools/selected-tools/ 

 

• http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/ 

 

• http://raphaeljs.com/ 

http://dirtdirectory.org/categories/visualization
http://datavisualization.ch/tools/selected-tools/
http://datavisualization.ch/tools/selected-tools/
http://datavisualization.ch/tools/selected-tools/
http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/
http://raphaeljs.com/
http://raphaeljs.com/


Ferramentas de visualização digital 

• Exemplos de ferramentas de visualização (texto): 

• http://www.wordle.net/ 

 

• http://papermachines.org/  

 

• http://voyant-tools.org/  

http://www.wordle.net/
http://papermachines.org/
http://voyant-tools.org/
http://voyant-tools.org/
http://voyant-tools.org/
http://voyant-tools.org/


Ferramentas de visualização digital 

• Exemplos de ferramentas de visualização (espaço): 

• http://modestmaps.com/ 

• http://www.zeemaps.com/ 

• http://polymaps.org/ 

• http://openlayers.org/ 

• http://kartograph.org/ 

• http://cartodb.com/ 

• http://editor.giscloud.com/ 

• https://code.google.com/p/timemap/ 

• http://worldmap.harvard.edu/ 

http://modestmaps.com/
http://www.zeemaps.com/
http://polymaps.org/
http://openlayers.org/
http://kartograph.org/
http://cartodb.com/
http://editor.giscloud.com/
https://code.google.com/p/timemap/
http://worldmap.harvard.edu/


Ferramentas de visualização digital 

• Exemplos de ferramentas de visualização (espaço): 

• http://leafletjs.com/  
– http://www.fcsh.unl.pt/deps/historia/lic/programas/iah/teste.html 

 

• http://batchgeo.com/ 
– http://batchgeo.com/map/d59466bc2b8d448f98c5bb5614ec6756 

http://leafletjs.com/
http://www.fcsh.unl.pt/deps/historia/lic/programas/iah/teste.html
http://batchgeo.com/
http://batchgeo.com/
http://batchgeo.com/map/d59466bc2b8d448f98c5bb5614ec6756


Mapas e textos 

• Exemplos de projectos: 

• http://spatial.scholarslab.org/ 

• http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/spatialhum.wordpre
ss/ 

• http://thepoliscenter.iupui.edu/index.php/spatial-
humanities/project-1/  

 

• http://atlas.fcsh.unl.pt/ 

• http://paisagensliterarias.ielt.org/ 

 

http://spatial.scholarslab.org/
http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/spatialhum.wordpress/
http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/spatialhum.wordpress/
http://thepoliscenter.iupui.edu/index.php/spatial-humanities/project-1/
http://thepoliscenter.iupui.edu/index.php/spatial-humanities/project-1/
http://thepoliscenter.iupui.edu/index.php/spatial-humanities/project-1/
http://thepoliscenter.iupui.edu/index.php/spatial-humanities/project-1/
http://thepoliscenter.iupui.edu/index.php/spatial-humanities/project-1/
http://atlas.fcsh.unl.pt/
http://paisagensliterarias.ielt.org/


O que perdemos/O que ganhamos 

• Questões metodológicas levantadas pelo uso das 
visualizações: 
– Simplificação da informação 

– Falta de transparência 

– Fraca legibilidade 

– Ambiguidade 

• Potencialidades das visualizações: 
– Flexibilidade 

– Interactividade 

– Manipulação 

• alguns casos práticos... 



Tipo de correlação espacial (população residente 2001) 

Importância dos clusters de alta densidade (vermelho), que mostram o 
processo de suburbanização das cidades nas últimas décadas do século XX. 



Locais mencionados na obra “Crime do Padre Amaro” 



Dimensão espácio-temporal do “lobo literário” 

<1940 1940-1979 >1979 



Evolução do “espaço literário” de Lisboa 

1852-1910 1910-1926 

1926-1974 1974-2009 



Localização das lojas em 1890 



Lojas de acordo com a renda paga 



Renda média por arruamento 



Renda média por freguesia 



Tipos de lojas mais comuns em ruas 
com uma renda média de... 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

Mais de 200 100 a 200 50 a 100 Menos de 50 

%
 d

e
 lo

ja
s 

Renda média 

Taberna 

Mercearia 

Padaria 

Escritório 

Alfaiate 

Ourives 



Conclusões 

• As visualizações são hoje em dia uma metodologia essencial 
para a produção de conhecimento 

• Constituem uma área de investigação e desenvolvimento 
relevante no campo das Humanidades Digitais 

• Podem contribuir para uma aproximação entre as 
Humanidades e as “Ciências” 

• A oferta de ferramentas disponível tende a ser avassaladora e 
torna necessário um trabalho crítico mais apurado por parte 
do investigador 

• Apesar de alguns “contras”, as vantagens da visualização, na 
exploração, análise e apresentação de dados fazem com que 
sejam indespensáveis aos investigadores em Humanidades 



Obrigado! 

Comentários? Questões? 

 

 

alves.r.daniel@gmail.com 

 

@DanielAlvesFCSH 

 


